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ÍSLAND
Landafræði fjallar bæði um náttúruna og samfélagið en þó mest 
um sambúð fólks og náttúru. Hún fæst t.d. við það hvernig og af 
hverju landið lítur út eins og það gerir. Hvernig landið breytist og 
hvað breytir því. Landafræði snýst einnig um það hvar maðurinn 
býr og hvernig sambúð hans við náttúruna er.
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Í þessum kafla lærir þú um
• af hverju kort eru mikilvæg
• hvað mælikvarði, tákn og litir þýða á kortum
• hvernig við notum ólík kort

Kort eru mikilvæg
Kort er teikning af yfirborði jarðar. Á kortum sérðu hvar lönd og staði 
er að finna. Einnig geturðu fundið vegi, fjöll og vötn. Ef þú ætlar að 
ferðast til staðar sem þú hefur aldrei komið á áður getur verið gagn-
legt að hafa kort meðferðis.

Fyrr á öldum voru kort ónákvæm. Þau voru teiknuð af þeim sem ferð-
aðist um landið. Í dag eru kort hins vegar býsna nákvæm enda búin 
til af myndum sem teknar hafa verið úr flugvélum og gervitunglum.

Kort og kortalestur

Íslandskort Knoffs frá árinu 1752. Talsvert ólíkt því sem við þekkjum í dag.



Kort er mynd
Kort geta aldrei orðið eins stór og raunveruleikinn. 
Þá væri ómögulegt að taka þau með sér. Því er kort 
smækkuð mynd af raunveruleikanum. Rétt eins og 
skólamyndin er smækkuð mynd af bekknum þínum.

Á kortum af stórum svæðum, t.d. Norðurlöndum, 
gengur ekki að hafa með öll vötn, alla vegi eða öll hús. 
En á kortum sem ná yfir minni svæði er það hægt. 

Á þessari teiknuðu mynd koma smáatriðin ekki fram.

Áttir
Þegar talað er um hvaða leið á að fara, eða í hvaða 
átt eitthvað er, er oft talað í áttum. Maður segir 
t.d. að einhver staður sé fyrir sunnan, norðan, 
vestan eða austan annan stað. Að Akureyri sé fyrir 
norðan og Egilsstaðir fyrir austan. Það er líka talað 
um að fara suður til Reykjavíkur.

Höfuðáttirnar fjórar eru norður, suður, austur og 
vestur. Norður er alltaf upp á korti og suður niður, 
vestur er til vinstri og austur til hægri.

AV

N

S

Með hjálp korta  
er hægt að sjá:
• hvar höf og lönd liggja
• hvernig náttúran lítur út
• hvar jökla er að finna
• þéttbýlissvæði 
• hvar vegir liggja
• hvernig veðrið verður  

á morgun

Á þessari gervitunglamynd af Norðurlöndum sjást vel hæstu fjöll  
en þar er snjór. 
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Mælikvarði

Ólík kort
Til eru margar tegundir af kortum sem sýna ólíka hluti. Á myndunum 
sérðu kort sem sýna okkur ólík viðfangsefni og eru notuð á ýmsan 
hátt. Kort eru prentuð á pappír eða stafræn. Stafræn kort er hægt  
að skoða á skjá, stækka og minnka eins og maður vill en þá breytist 
líka mælikvarðinn.

Finndu korta-app í snjall-
tæki eða tölvu, t.d. Google 
maps. Prófaðu að stækka 
og minnka kortið og sjáðu 
hvaða upplýsingar birtast, 
taktu eftir mælikvarðanum.

Kortum fylgir alltaf mælikvarði. Á korti getur t.d. verið 1 cm á milli 
tveggja staða en í raunveruleikanum eru það 100 metrar. Þetta sjáum 
við þegar við lítum á mælikvarðann sem fylgir kortinu.

Mælikvarði er lína með tölum sem er fyrir neðan eða til hliðar við 
kort. Með aðstoð mælikvarða er hægt að átta sig á raunverulegum 
fjarlægðum á milli staða.

Mælikvarðinn á þessu korti segir okkur að ein rúða á kortinu sé 100 metrar  
í raunveruleikanum. Hvað er um það bil langt frá bílastæðinu að vitanum?
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Ferðakort
Á þessu korti jafngildir 1 cm = 1000 m 

í raunveruleikanum. Gott er að nota það til 
að ferðast og sjá hvert skal halda.  

Þar má sjá vegi og örnefni. 

Þéttbýliskort
Á þessu korti má sjá íbúaþéttleika, 

þ.e. hvernig íbúarnir dreifast um landið. 
Á dekkstu svæðunum búa flestir en  

á ljósu svæðunum fæstir.

Veðurkort
Á þessu veðurkorti má auðveld-
lega átta sig á hvernig veður var 

daginn sem kortið var gert. Þar má sjá 
hitastig, úr hvaða átt vindurinn blés 
og á hvaða hraða. Á því má líka sjá 

hvernig skýjahulan var.

Örnefni er heiti á einhverjum stað . 
Grynningar eru þar sem sjór er grunnur .

Íbúaþéttleiki er fjöldi íbúa á ferkílómetra .

Sjókort
Þetta er sjókort. Á þessu korti  
jafngildir 1 cm = 100.000 m  

í raunveruleikanum.  
Sjókort nota þeir sem sigla bátum.  

Þar er hægt að sjá dýpi, grynningar, 
vita og siglingaleiðir.
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Litir og tákn á kortum

Tákn
Þegar kort er búið til er ekki hægt að hafa  
öll hús eða öll tré þar með. Því eru búin til 
sérstök tákn sem eiga að auðvelda þeim  
sem les kortið að skilja þau. Oft eru þétt-
býlisstaðir merktir með rauðum eða gráum 
hringjum. Vegur er lína, kirkja er lítill kross, 
flugvöllur er merktur með flugvél og viti 
með stjörnu.

Hæð
Hæð lands yfir sjó er ýmist sýnd með hæðar-
línum, ólíkum litum eða skyggingum. Á 
kortum sem sýna lítil svæði eru oft hæðar-
línur sem dregnar eru eftir stöðum sem eru 
í sömu hæð. Þegar hæðarlínur liggja þétt 
saman er landið bratt.

Litir
Litir skipta einnig miklu máli við korta-
lestur. Blár litur er notaður til að sýna vötn, 
ár og sjó. Hvítur og ljósblár litur á að sýna 
jökla. Vegir eru oft í ólíkum litum eftir gerð 
þeirra. Rauðir vegir sýna bundið slitlag, 
brúnir sýna malarvegi og gulir vegir með 
brotalínum eiga að sýna fáfarna vegslóða.

Bundið slitlag er yfirborð vegar, t .d . malbik eða steinsteypa .

Skoðaðu kortaskýringarnar vel og athugaðu hvort þær hjálpi þér að átta þig 
betur á kortinu. Hvað eru margar kirkjur á kortinu? En vitar?

Á kortum sem sýna stór landsvæði eru  
notaðir ólíkir litir eftir hæðum. Oft grænt 
fyrir gróið land og brúnt fyrir lítt gróið. 
Þannig má því átta sig á landslaginu með því 
að skoða litina á kortinu.
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Ísland á korti
Ísland liggur í Norður-Atlantshafi milli Grænlands og Norður- 
Evrópu. Á heimskorti sjáum við að Ísland er norðarlega á hnettinum.

Um miðjan hnöttinn eða heimskortið er lína sem kallast miðbaugur. 
Hann skiptir jörðinni í tvo hluta, norðurhvel og suðurhvel. Ísland 
liggur á norðurhveli jarðar.

1. Ísland er á norðurhveli jarðar, í Evrópu. 
Í norðurhluta Evrópu eru Ísland,  
Noregur, Danmörk, Svíþjóð og  
Finnland. Þau kallast Norðurlönd. 

1

2

3

2. Á kortinu má sjá fimm Norðurlönd  
og höfuðborgir þeirra. 

3. Á þessu korti er Ísland orðið enn stærra og sjást því 
enn fleiri örnefni.
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Tungumál 
Íslenska er opinbert tungumál á Íslandi 

og er skyld hinum norrænu málunum, 

dönsku, sænsku, norsku og færeysku. 

Íslenska tungumálið okkar er einstakt af 

því að svo fáir tala það. Þó að íslenska sé 

langmest talaða tungumálið á Íslandi tala 

landsmenn fjölmörg önnur tungumál.

Við búum á Íslandi 

Landsmenn
Langflestir íbúar Íslands búa við sjávar-síðuna. Allt frá því að land byggðist fann fólk mat í og við sjóinn. Þá voru bátar og skip líka notuð til að ferðast og flytja vörur á milli staða. Þar sem vörur komu  á land urðu til verslunarstaðir. Þar gátu bændur og útgerðarmenn selt vörur sínar og keypt innfluttar vörur í staðinn.  Í sveitum landsins bjó líka fjöldi fólks enda Ísland landbúnaðarsamfélag í aldir. Þegar á hálendið var komið var harðbýlt vegna gróðurleysis og kulda.

Í þessum kafla lærir þú um sérstöðu Íslands

• íbúa landsins, tungumál, stjórnun og fána
• hvernig íbúarnir dreifast um landið
• af hverju talað er um Ísland sem ríkt land
• að hægt er að skipta landinu upp á margan hátt
• hvað er þéttbýli



13

Staðreyndir um Ísland
Ísland er eitt ríkasta land heims. Það þýðir þó 
ekki að allir eigi mikla peninga. Það sem gerir 
Ísland að ríku landi er t.d. að
• gamlir og veikir fá umönnun
• öll íslensk börn fá tækifæri á að  

ganga í skóla
• við höfum nokkuð góða vegi um allt land
• fólk býr í upphituðum húsum, hefur  

rafmagn og hreint vatn
• langflestir fá tækifæri á atvinnu
• Ísland er ríkt af náttúruauðlindum t.d. fiski  

í sjónum og orku í jarðhita og jökulám

Hæ hó jibbí jei
Þjóðhátíðardagur Íslendinga er 17. júní. Þá flöggum 
við íslenska fánanum. Á íslenska fánanum táknar 
blái liturinn fjallablámann, sá hvíti ísinn og rauði 
liturinn eldinn í iðrum jarðar. Þjóðsöngur Íslendinga 
heitir Lofsöngur. Ljóðið samdi Matthías Jochumsson 
en Sveinbjörn Sveinbjörnsson lagið.

Stjórnun landsins
Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn. 
Ísland er líka lýðræðisríki. Á fjögurra ára fresti 
kýs fólkið í landinu sér fulltrúa til að stjórna 
því. Fulltrúarnir kallast þingmenn og starfa 
á Alþingi. Æðsti embættismaður landsins er 
forseti sem er líka kosinn á fjögurra ára fresti.

Gammur er fugl .

Landvættirnir 
Öll ríki eiga sér ákveðin tákn. 
Tákn Íslands er skjaldar-
merkið. Á skjaldarmerkinu 
má sjá fjórar skepnur bera 
skjöld. Þetta eru landvættirnir 
sem hver stóð vörð um sinn landshluta.  
Í fornri bók, Heimskringlu eftir Snorra Sturlu-
son, segir frá manni í hvalslíki sem synti til 
Íslands. Á ferð sinni kringum landið rakst 
hann á furðuverur sem gættu sinna lands-
hluta. Griðungur sem er annað orð yfir naut 
var á Vesturlandi. Gammurinn réð ríkjum á 
Norðurlandi. Hann var svo stór að vængirnir 
náðu á milli fjalla. Á Austfjörðum réð drekinn 
ríkjum og bergrisinn á Suðurlandi. Á skjaldar-
merkinu standa landvættirnir á helluhrauni.



14

Íbúadreifing
Á Íslandi eru tæplega 340 þúsund íbúar. Á hverju ári fæðast rúmlega 4000 
börn á landinu. En þeir sem búa þar eru þó ekki allir fæddir á Íslandi.

Flestir búa á Suðvesturlandi. Á höfuðborgarsvæðinu er að finna fjölmenn-
ustu sveitarfélögin sem eru Reykjavík, Kópavogur, Garðabær, Hafnar-
fjörður, Mosfellsbær, Seltjarnarnes og Kjósahreppur. Annars býr fólk  
almennt við ströndina, í bæjum, litlum þorpum og til sveita. Fæstir íbúar 
eru á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra.

Flestir búa í þéttbýli
Á Íslandi búa flestir í þéttbýli. Reykjavík er höfuðborg Íslands og eina 
borgin á landinu og þar búa flestir. Stórir kaupstaðir á landsbyggðinni eru 
t.d. Ísafjörður, Akureyri, Egilsstaðir og Selfoss. 

Þéttbýli er þar sem byggð er þétt, þar sem stutt er á milli húsa . Andheiti við þéttbýli er dreifbýli . 
Miðað er við að þéttbýli hafi að lágmarki 200 íbúa . 

1. Reykjavík
2. Mosfellsbær
3. Kópavogur 
4. Garðabær
5. Hafnarfjörður
6. Seltjarnarnes
7. Kjósarhreppur

Þéttbýli með 1000-4999 íbúa

1
2

34
5

6

7

Vestmannaeyjar

Selfoss

Þorlákshöfn

Hveragerði

Höfn

Reyðarfjörður

Neskaupsstaður
Egilsstaðir

Eskifjörður

Húsavík

Akureyri

Dalvík

Siglufjörður

Sauðárkrókur

Ísafjörður

Stykkishólmur

Borgarnes

Akranes

Njarðvík
Keflavík

Vogar

Grindavík

Sandgerði

1
2

3
4

5

6

7

Garður

Ólafsvík
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Skoðaðu skiptingu landsins í 
sveitarfélög í kortabók eða á vef.
Í hvaða sveitarfélagi býrð þú?

Vestmannaeyjar

Lögregluumdæmi lögreglustjóra á Íslandi 

Reykjanesbær
Reykjavík

Borgarnes

Ísafjörður

Sauðárkrókur Akureyri

Eskifjörður

Vestfirðir

Norðurland
vestra

Norðurland 
eystra

Austurland

Suðurland

Suðurnes

Höfuðborgarsvæðið

Vesturland

Hvolsvöllur

Ólík skipting Íslands
Skipta má Íslandi upp á marga vegu. Því má 
skipta í láglendi og hálendi, þéttbýli og dreifbýli, 
gróið land og gróðursnautt. Í þessari bók er land-
inu skipt upp í níu afmarkaða landshluta: Vestur-
land, Vestfirði, Norðurland vestra, Norðurland 
eystra, Austurland, Suðurland, Suðurnes, höfuð-
borgarsvæðið og hálendið. Innan hvers lands-
hluta utan hálendisins eru mörg sveitarfélög en 
þau eru u.þ.b. 70 í landinu.

Kjördæmaskipting á Íslandi 

Norðausturkjördæmi

Norðvesturkjördæmi

Suðvesturkjördæmi

Suðurkjördæmi

Reykjavíkurkjördæmi norður
Reykjavíkurkjördæmi suður
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Þegar talað er um náttúru Íslands er átt við marga 
þætti. Stundum er talað um veður og loftslag  
eða hvernig landið lítur út, fjöll, jökla, ár og vötn, 
eða hvernig það varð til í eldgosum. Einnig er 
gróðurfar hluti af náttúrunni, mosar, grös, blóm og 
skógar svo og dýrin sem lifa villt í náttúrunni.

Það sem gott er að hafa í huga þegar náttúra Íslands 
er skoðuð er einangrun eyjarinnar frá því hún fór 
að myndast, úti í miðju Atlantshafi. Fjarlægðin frá 
öðrum löndum hefur haft mikil áhrif á það hvernig 
gróður og dýralíf þróaðist í landinu.

Náttúra Íslands

Í þessum kafla lærir þú um

• veðrið á Íslandi og árstíðirnar fjórar
• hvað mótar landið
• helstu vötn, ár og jökla landsins

Af hverju rignir? 
Þegar rakt loft mætir fjalli  

stígur það og kólnar og rakinn  
þéttist. Þetta á sér í lagi við um fjöll  

á sunnanverðu Íslandi enda er 
rigning þar mest á landinu.

Af hverju snjóar? 
Það snjóar þegar kalt er í veðri.  

Til að snjór verði til í háloftunum þarf 
annars vegar kulda og hins vegar raka. 

Hitastig niðri við jörð skiptir einnig 
máli. Úrkoma myndast þegar rakinn  

í skýjunum þéttist. Þegar neðar dregur 
fer það eftir hitastigi hvort úrkoman 
fellur sem rigning, slydda eða snjór.

Hjálparfoss
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Veður og loftslag 
Loftslag, veðurfar eða veðrátta segir til um 
hvernig veðrið er í mislangan tíma. Veður  
er það sem gerist í neðsta hluta lofthjúpsins 
umhverfis jörðina. Það mótast af hitastigi, 
vindum, skýjum, úrkomu eða jafnvel þrumum 
og eldingum.

Helstu þættir sem hafa áhrif á veðurfar á  
Íslandi eru lega landsins, hafstraumar, hafís, 
loftstraumar og landslag. Ísland er eyja og 
veðurfar til lengri tíma því svipað um allt land.

Sjórinn allt í kringum landið hefur temprandi 
áhrif á loftslagið. Á veturna er hér hlýrra en 
á sumrin kaldara en á svipuðum breiddar-
gráðum beggja vegna Atlantshafsins. Hlýir 
hafstraumar streyma að landinu að sunnan-
verðu en kaldir að norðanverðu. Stundum 
flytur kaldi hafstraumurinn með sér hafís frá 
Grænlandi. Það hefur mikil áhrif á veðurfar á 
Íslandi. Loftstraumar bera hlýjan eða kaldan 
vind yfir landið og að lokum hefur landslag 
mikil áhrif á veðurfar, t.d. há fjöll. 

Lofthjúpur er örþunnur hjúpur umhverfis jörðina sem geymir 
loftið . Yfir Íslandi er lofthjúpurinn um 10 km þykkur .

Sama breiddargráða frá miðbaug myndar hring umhverfis 
jörðina sem kallast breiddarbaugar. 

Hvað er vindur? 
Lárétt hreyfing andrúmslofts er 
jafnan kölluð vindur. Venja er að 
nefna lóðrétta hreyfingu loftsins 

uppstreymi eða niðurstreymi.

Hvað eru ský? 
Skýin sem við sjáum á himninum 

eru safn örsmárra vatnsdropa. Þau 
myndast þegar vatnsgufa í andrúms-
loftinu kólnar. Við það þéttist gufan 

og skýin verða til.

Loftstraumar eru vindar í lofthjúpnum .

Gróðurhúsalofttegund er lofttegund sem veldur hlýnun .

Sjávarmál er þar sem sjórinn kemur að landi .

Loftslagsbreytingar
Undanfarna áratugi hafa verið miklar breyt-
ingar á loftslagi í heiminum. Hitinn á jörðinni 
hefur hækkað vegna aukinnar losunar gróður- 
húsalofttegunda sem veldur því að jöklar 
bráðna, yfirborð hafanna hækkar og veðurfar 
breytist. Hlýnun jarðar getur haft mikil áhrif  
á líf okkar en ekki síður á líf dýra bæði í sjó  
og á landi. 

Með hækkuðu sjávarmáli eykst flóðahætta  
í viðkvæmum heimkynnum dýra, einnig gætu 
straumar, sýrustig og selta í höfunum breyst 
sem hefði mjög neikvæð áhrif á lífríkið.

Af hverju kemur þoka? 
Þoka er einskonar ský sem liggur 

yfir jörðinni. Þoka er safn ósýnilegra 
vatnsdropa sem eru miklu minni  

en regndropar.

Gróðurhúsalofttegundir safnast fyrir í lofthjúpnum  
og stuðla að meiri hita við yfirborð jarðar.
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Fjórar árstíðir
Vegna þess hversu norðarlega Ísland er á jörð-
inni er mikill munur á birtunni eftir árstíðum. 
Því stýrir sólarhæð yfir landinu og möndulhalli 
jarðar. Á Íslandi eru fjórar árstíðir, vor, sumar, 
haust og vetur.

Vor
Þó sólin sé farin að hækka á lofti getur verið 
svalt á vorin. Kalt og þurrt loft berst oft úr norðri  
og stundum er stutt í hafísinn norður af landinu. 
Á skjólsælum stað getur því verið sæmilega hlýtt 
á daginn en kalt á nóttinni. Dægursveifla hitans 
er að jafnaði meiri á vorin en á öðrum árstíma.

Sumar
Á sumrin er bjart og fallegt á Íslandi. Þá er sólin 
hæst á lofti og mestu hlýindin yfir landinu. Þá 
ræður vindáttin yfirleitt hvar á landinu veðrið 
verður gott. Þegar vindur blæs að sunnan og 
sunnanátt er ríkjandi er veðrið yfirleitt best  
á Norðurlandi. Þegar hins vegar vindur blæs úr 
norðri af hafi er yfirleitt svalt og rakt fyrir norðan  
en hlýtt og sólríkt á Suðurlandi.

Dægursveifla er mismunurinn á mesta og minnsta hita sólarhrings . Dægur er hálfur sólarhringur,  
hvort sem er dagur eða nótt . Jafndægur er þegar dagur og nótt eru jafn löng, 12 og 12 klukkustundir .

Vor

Vetur

Haust

Sumar

Jafndægur að vori 19.-21. mars

Sumar- 
sólstöður 

20.-22. júní

Vetrar- 
sólstöður 

20.-23. des.

Jafndægur að hausti 21.-24. sept.

Sólstöður og jafndægur
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Haust
Á haustin með lækkandi sól fjölgar lægðum 
en þeim fylgir úrkoma og hvassviðri. Úrkoma 
mælist því mest á Íslandi í október. Milli 
rigningardaga og lægða koma líka stillur og 
sólríkir dagar. Eitt af einkennum haustsins 
eru haustlitir gróðursins. Þá er gróðurinn að 
undirbúa sig fyrir veturinn. Á haustin er líka 
uppskerutími. Þá tökum við upp kartöflur og 
grænmeti. Kindunum er smalað af fjalli og 
lömbin send í sláturhús.

Vetur
Á veturna einkennist veðráttan af úrkomu, 
ýmist rigningu, slyddu, éli eða snjókomu. Þá 
geta komið kaldir frostdagar þegar loftið yfir 
landinu kemur að norðan úr Íshafinu. Ef það 
snjóar og frostdagarnir eru nógu margir getum  
við farið á skauta og skíði og rennt okkur á 
sleða. Vindur sem kemur sunnan úr höfum á 
það til að bera með sér mun hlýrra loft.

Myrkrið á veturna gerir okkur kleift að skoða margt á 
himninum. Norðurljósin myndast þegar agnir frá sólinni 
lenda á lofthjúpi jarðar.

Úrkoma er samheiti yfir það sem fellur af himnum, regn, slydda, él eða snjókoma .
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Eftir miðju Atlantshafinu endi-
löngu liggur neðansjávarhryggur. 
Hann er kallaður Mið-Atlantshafs-
hryggur. Hryggurinn er á fleka-
mótum jarðskorpufleka sem reka 
hvor frá öðrum. Á hryggnum eru 
oft eldgos og jarðskjálftar. Sums 
staðar verða eldgos það oft að  
eyjar myndast. Ísland er langstærst 
þessara eyja. En óvíða á jörðinni 
kemur upp meiri kvika til yfir-
borðsins en á Íslandi.

Í þessum kafla lærir þú um

• hvernig Ísland varð til 
• hvað eru jarðskorpuflekar
• eldgos og jarðskjálfta
• ísöld og landmótun

• landslag á landi og í sjó
• ár, vötn, fjöll og jökla
• umhverfisvernd

Myndun og mótun Íslands

Eldfjallaeyjan Ísland
Inni í jörðinni er eldglóandi kvika. Á Íslandi kemur hún oftar upp 
á yfirborðið en annars staðar. Það er vegna þess að undir Íslandi er 
heitur reitur sem þýðir að þar er mikill jarðhiti og eldgos eru tíð. 
Ísland myndaðist í mörgum stórum eldgosum á löngum tíma og er 
það enn að mótast. Segja má að eldvirka svæðið kljúfi landið í tvennt 
og myndi einskonar gosbelti. Landið færist þannig til beggja átta eins 
og sést á kortinu. 

Gosbeltin og rekstefnan frá þeim.
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Jarðskorpufleki er hluti af ystu skurn jarðarinnar . Eins og bitar í risastóru púsluspili . 
Stærstu flekarnir 7 þekja um 9/10 hluta jarðskorpunnar .

Bergkvika er bráðin kvika sem kemur úr iðrum jarðar og storknar á yfirborði jarðar .

Heitur reitur kallast sá staður á jörðinni þar sem eldvirkni er meiri 
en annars staðar . Heitir reitir á jörðinni eru um 20-30 talsins .

Eldgos

Eldgos verða í gosbeltunum sem liggja 
yfir landið og þar bætist ofan á landið. 
Því er yngsta berg landsins í miðjunni. 
Bergið eldist síðan því lengra sem það er 
frá miðjunni, bæði til austurs og vesturs. 
Elsta bergið á Íslandi er við Súgandafjörð 
á Vestfjörðum og er um 16 milljón ára 
gamalt. Risaeðlurnar voru löngu útdauðar 
þegar Ísland byrjaði að myndast.

Á Íslandi eru eldgos algeng. Það gýs á 
nokkurra ára fresti. Frá því að land byggð-
ist hafa orðið yfir 200 eldgos á Íslandi. 
Staðurinn þar sem eldgos verður nefnist 
eldstöð og gosefnin sem koma upp á yfir-
borð í eldgosum, hraun og aska. Hraun og 
aska kallast einu nafni gjóska. 
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Jarðskjálftar
Á gosbeltunum eru ekki einungis 
eldgos. Þar verða líka jarðskjálftar. 
Þegar jarðskorpuflekarnir færast 
til myndast smám saman spenna á 
mörkum flekanna. Að lokum kemur 
að því að jarðskorpan lætur undan, 
brotnar og jarðskjálfti verður. 
Stundum verða líka eldgos.

Jarðhiti
Við gosbeltin er mikill jarðhiti og 
eru víða heitir hverir sem þarf að 
passa sig á. Sums staðar er hægt að 
dæla upp heitu vatni. Það er notað til 
að hita hús og sundlaugar. Á Íslandi 
má finna mörg örnefni sem tengjast 
jarðhitanum eins og Hveragerði, 
Hveravellir, Reykjavík og Reykholt 
og nöfn margra staða byrja á Reyk. 
Reykurinn var gufan sem steig upp 
frá jarðhitanum.

Þvottalaugar í Laugardal 
Í Laugardal í Reykjavík voru heitar laugar sem konur 
notuðu til að þvo þvotta allt fram undir 1930. Í þá daga 
voru það eingöngu konur sem þvoðu þvottana. Þá var 
Laugardalurinn langt frá byggðinni og þurftu þær að 
ganga langa leið með þvottinn. Þessi leið eða vegur 
fékk nafnið Laugavegur. Í Laugardalnum í Reykjvík er 
enn hægt að sjá hvar konurnar þvoðu þvottana.

Kröflustöð nýtir jarðhita til rafmagnsframleiðslu.

Jarðskjálftar geta farið illa með hús og önnur mannvirki.
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Ís yfir öllu
Áður en síðasta ísöld hófst fyrir um 3 milljónum 
ára var mun hlýrra á Íslandi en er í dag. Þetta má 
sjá af steingervingum sem eru leifar af plöntum 
og dýrum sem finnast í gömlum jarðlögum. Þá 
var á Íslandi vínviður og risafura og margar aðrar 
lífverur sem gætu alls ekki lifað í þeirri veðráttu 
sem er á Íslandi í dag.

En svo kólnaði mjög í veðri og jöklar urðu til á 
hæstu fjöllum. Þeir voru litlir til að byrja með en 
stækkuðu þegar kuldinn jókst. Að lokum runnu 
þeir saman í einn risavaxinn jökul sem huldi 
næstum allt landið.

Á ísöldinni var ekki bara einn fimbulvetur heldur  
skiptust á hlýskeið og kuldaskeið. Á kuldaskeiðum 
lá jökull yfir öllu landinu. Þá ruddist hann fram, 
skrapaði og skóf landið á leið sinni frá hábungu 
jökulsins langt út á landgrunnið. Þannig gjör-
breytti jökullinn landslaginu, gróf dali og firði og 
mótaði landið. Síðasta kuldaskeiði lauk fyrir um 
10.000 árum og tóku jöklar þá að bráðna.

Ísöld er tímabil í jarðsögunni þegar jöklar þöktu stóran hluta jarðar . 
Steingervingar eru leifar af plöntum og dýrum sem finnast í gömlum jarðlögum . 
Fimbulvetur er mjög harður og langur vetur . 

Gos undir jökli
Mörg fjöll á landinu urðu til þegar jökull 
lá yfir því. Þegar eldgos verða á landi þar 
sem enginn jökull er renna gosefni frá 
eldstöðinni. En þegar eldgos verður undir  
jökli hlaðast gosefni upp. Við eldgos í 
jökli bráðnar ísinn mjög hratt. Vatnið 
sem bráðnar brýst fram undan jöklinum 
og verða þá mikil jökulhlaup þar sem 
bráðið vatnið brýtur sér leið allt til sjávar.

Landgrunn er sjórinn út frá ströndum landa að 200 m dýpi . 
Jökulhlaup er snöggt vatnsflóð sem ryðst fram undan jökli .

Útbreiðsla ísaldarjökulsins fyrir um 20 þúsund árum.

Útbreiðsla ísaldarjökulsins fyrir um 10 þúsund árum.

Þegar gos kemur upp úr jökli rennur hraun.



24 Roföfl kallast þeir kraftar sem brjóta land niður og flytja efnið annað .

Rof
Eldvirkni er mikil á Íslandi en samt stækkar 
landið ekki ár frá ári. Landið er nefnilega líka 
molað og brotið niður. Þeir kraftar sem það 
gera flytja efnið smám saman annað. Þessi 
flutningur efnis í náttúrunni frá einum stað 

Sjór 
Þegar þungar öldur af hafi skella á landi 
brjóta þær það smám saman niður 
og flytja í hafdjúpin. Í hraunum eru 
sprungur og holrými sem auðvelda afli 
öldunnar að brjóta niður landið.

Jöklar 
Eftir að ísöldin gekk í garð tóku jöklar 
til við að brjóta niður landið. Þegar 
jöklar skríða fram taka þeir með sér alla 
bergmylsnu sem á vegi þeirra verður. 
Þeir haga sér líkt og jarðýtur en eru þó 
margfalt öflugri. Á ferð sinni skrapa 
jöklar landið stöðugt. Áhrifin koma þó 
ekki í ljós fyrr en jökullinn bráðnar.

til annars kallast rof. Helstu roföflin eru 
öldur sjávar þegar þær skella á landinu, 
jöklar, ár og vindar. Maðurinn mótar 
og breytir landinu líka mikið t.d. þegar 
reistir eru bæir og borgir og vegir lagðir.
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Ár 
Þegar ár renna yfir land grafa þær sig 
smám saman niður í það. Því straum-
harðari og gruggugri sem þær eru, 

Vindur 
Þegar vindur æðir yfir 
land tekur hann með 
sér léttasta efnið, ryk 
og sand og flytur það 
á annan stað.

t.d. jökulár, geta þær grafið sig hraðar 
niður í landið. Efnið sem þær brjóta af 
landinu flytja þær til sjávar.



Landslag á Íslandi er mjög fjölbreytt. 
Á myndinni sérðu hvaða hugtök eru 
notuð um landslag. Landslagið heitir 
svo ýmsum nöfnum sem maðurinn 
hefur gefið því. Það kallast örnefni. 

Strandlengjan
Þar sem haf og land mætast kallast 
strönd og strandlengja er þar sem land 
mætir sjó á löngum kafla. Strönd Íslands 
er mjög víða hlykkjótt og segjum við  
að hún sé vogskorin. Ýmist eru firðir 
langt inn í land eða nes sem skaga út 
í sjó. Suðurströndin er ekki vogskorin. 
Þar eru langar samfelldar sandfjörur.

sker

fell

vík
eyja

flói

vogur
fjara

bjarg

landgrunn

grunnsævi

djúpsævi

fjörður

Landslag
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fjall

stapi

heiði

jökull

dalur

foss hamar

skógur

tjörn

hóll

eyri

á
árós/ármynni

tangi

Landgrunnið
Úti fyrir ströndum landsins er stallur 
eða landgrunn sem Ísland hvílir á. 
Útlínur þess fylgja að mestu strand-
lengjunni þó það nái mislangt frá 
landi. Á landgrunninu er sjór grynnri 
en utan þess, þar hrygna flestir 
nytjafiskar okkar og þar alast seiðin 
upp. Frá landgrunninu liggja brattar 
hlíðar niður í úthafsdjúpið.

27Vogskorin strandlengja er með mörgum vogum, sundum og fjörðum . 
Nytjafiskar eru þeir fiskar sem eru veiddir og borðaðir eða seldir .

stöðuvatn
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Stöðuvatn er vatn með land allt í kring . Oft tengjast þau ám og lækjum þar sem vatn rennur í þau og úr þeim .

Vötn 
Fjölda stöðuvatna er að finna um allt land, 
stór og smá. Oftast renna ár og lækir í þau 
og úr þeim og stundum er vatnsflæðið 
neðanjarðar þar sem við sjáum ekki. Vötn 
urðu til með ýmsu móti. Langflest hafa 
orðið til vegna eldsumbrota eða að 
jöklar hafa komið mikið við sögu 
í myndun þeirra. 

Öll vötn eru vatnsfylltar dældir 
sem ná niður fyrir grunnvatns-
flöt. Sum vötn myndast þar sem 
t.d. hraun heftir vatnsrennsli á 
yfirborði.

Langflest íslensk stöðuvötn eru í 
djúpum dölum eða dældum. Dæld-
irnar hafa myndast þegar ísaldar-
jökullinn heflaði landið, misdjúpt 
eftir þykkt jökulsins á hverjum stað 
og styrk undirlagsins. Eftir stóð 
mishæðótt landslag með dældum 
sem fylltust af vatni. Sem dæmi má 
nefna Skorradalsvatn.

Sum vötn hefur maðurinn átt þátt í 
að mynda annaðhvort frá grunni eða 
þá breytt vötnum sem fyrir voru á 
einhvern hátt, eins og Þórisvatn.

Þingvallavatn

Kerið

Frostastaðavatn

Skorradalsvatn
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ský

regn

uppgufun

grunnvatn vatn rennur til sjávar

Hítarvatn

Hóp

Blöndulón

Skorradalsvatn

Hvalvatn

Þingvallavatn

Kleifarvatn
Langisjór

Þórisvatn

Hágöngulón

Grænalón

Mývatn

Hálslón

Öskjuvatn
Lögurinn

Jökulsárlón

Hvítárvatn

Stærstu vötn á Íslandi

Vissir þú að 
• Þórisvatn er stærsta 

stöðuvatn Íslands?
• Jökulsárlón er dýpsta 

vatn landsins?
• Lagarfljót er lengsta 

stöðuvatn landsins?
• Þingvallavatn er sögu-

frægasta vatn landsins 
og það stærsta frá 
náttúrunnar hendi?

• engin á rennur í 
Kleifarvatn og engin á  
rennur úr því?

• Öskjuvatn varð til eftir 
gos í Öskju árið 1875?

Hringrás vatns
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Ár 
Á Íslandi eru margar fallegar ár sem hlykkjast um landið og falla að lokum til 
sjávar. Vatnið sem árnar bera með sér getur verið rigningarvatn, grunnvatn, 
leysingavatn úr jöklum eða afrennsli stöðuvatna. Allt þetta vatn hefur þó upp-
haflega fallið sem úrkoma. Ár eru flokkaðar í þrennt: dragár, lindár og jökulár.

Dragá
Vatnið í dragá er yfirborðsvatn, regnvatn 
sem rennur á yfirborði landsins. Vatnið 
rennur eftir yfirborðinu og safnast saman 
og myndar læki. Lækirnir renna (dragast) 
saman og mynda að lokum dragá. Þegar 
rignir vaxa dragár ört en minnka þegar 
veður er þurrt. 

Lindá
Vatnið í lindá er neðanjarðarvatn. Vatnið 
hefur sigið niður í jörðina í gegnum óþétt 
berglög og berst svo aftur upp á yfirborðið 
úr lindum. Rennsli lindár er nokkuð jafnt 
allt árið.

Jökulá
Vatnið í jökulá kemur úr jöklum þegar 
þeir bráðna. Þegar hlýtt er í veðri vex 
í jökulánum. Jökulár eru vatnsmeiri á 
sumrin en veturna.

Jökulsá á Fjöllum

Sogið og Hvítá

Fnjóská
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Undirlendi er slétt, flatt landsvæði . 
Vatnasvið er það svæði sem á fær vatn sitt af . 

Vissir þú að
• Þjórsá er lengsta á landsins, um 

230 km löng?
• Ölfusá er vatnsmesta á landsins?
• Jökulsá á Fjöllum hefur mesta 

vatnasvið allra áa á landinu?
• Fnjóská er lengsta dragá landsins?
• Sogið er stærsta lindá landsins og 

góð laxveiðiá?

Fossar
Einhverjar mestu náttúruperlur Íslands eru fossar. Fossar 
myndast þegar á, lækur eða fljót rennur fram af stalli, 
sem getur t.d. verið fjallsbrún, bergstallur eða klöpp og 
fellur ofan ígljúfur, gil eða dal eða á undirlendi. Fossar 
á Íslandi hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Hver 
finnst þér fallegasti foss á Íslandi?
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Dynjandi í Arnarfirði.

Stærstu ár á Íslandi
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Fjöll 
Ísland er hálent land og því mikið um fjöll. 
Um allt land setja fjöll sterkan svip á umhverfi 
sitt. Fjöll geta orðið til á ólíkan hátt. Á Íslandi 
hafa mörg fjöll orðið til við eldgos og eru sum 
enn virk eldfjöll. Jöklar geta líka myndað fjöll, 
þá grafa þeir í sléttlendi og breyta því í fjöll og 
firði. Þannig hafa til dæmis firðirnir og fjöllin 
á Austfjörðum og Vestfjörðum myndast.

Fjöll geta verið mjög ólík. Sum eru há en önnur 
lág og kallast þá kannski fell. Sum eru brött og 
hrikaleg en önnur aflíðandi, sum standa ein 
og sér en önnur standa mörg saman og mynda 
fjallasali eins og á Tröllaskaga á Norðurlandi 
þar sem margir fjallstindar ná yfir 1200 m 
hæð. Sum fjöll eru grasi gróin meðan önnur 
eru með bröttum malarskriðum og sum fjöll 
eru með ís á toppnum en önnur ekki. Á eftir 
hæð fjalla stendur oft skammstöfunin m.y.s. 
sem merkir metrar yfir sjávarmáli. Keilir er 
t.d. 379 m.y.s.

Bæjarfjöll
Margir bæir eiga sín bæjarfjöll sem oft gnæfa 
yfir bæina eða sjást lengra að. Í Reykjavík er 
Esjan mest áberandi fjallið og er hún líka vinsæl 
til fjallgöngu. Á Akureyri setur Hlíðarfjall svip 

sinn á bæinn og þar er vinsælt 
að fara á skíði. Hið sérkenni-
lega Kirkjufell í Eyrarsveit er 
áberandi séð frá Grundar-
firði og bæjarfjall Grindvík-
inga er Þorbjörn sem býður 
upp á mörg ævintýri þeim 
sem á hann ganga.

Kirkjufell við Grundarfjörð.

Búlandstindur við Berufjörð, hár og tignarlegur
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Vissir þú að
• hæsti tindur Íslands er Hvannadalshnjúkur, 2110 m?
• talað er um Herðubreið sem drottningu íslenskra fjalla, 1682 m?
• talað er um Heklu sem drottningu íslenskra eldfjalla, 1491 m?
• Kaldbakur er hæsta fjall Vestfjarða, 998 m hátt?
• Kerling í Eyjafirði er hæsta fjall á Tröllaskaga, 1538 m hátt?

Hvannadalshnjúkur

Fjöll á Íslandi
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Jöklar
Eitt sinn lá jökull yfir öllu landinu. En síðan 
þá hefur hann bráðnað smátt og smátt og 
eftir standa nokkrir jöklar á víð og dreif um 
landið. Ummerki jökla er þó að finna mjög 
víða á landinu. Þeir hafa skilið eftir hvassa 
fjallstinda, grafið djúpa dali og þrönga firði 
langt inn í landið. Þeir hafa pússað landið og 
skilið eftir skálar sem nú eru fullar af vatni 
sem við köllum stöðuvötn. 

Ísgöng í Langjökli.

Skriðjökull er jökull sem hreyfist og kallast sá hluti sem rennur út frá meginjöklinum, skriðjökull .

Vatnajökull
Vatnajökull, stærsti jökull landsins, er jafn-
framt sá stærsti í Evrópu og í heimi utan heim-
skautasvæðanna. Hann þekur tæplega 1/10 af 
Íslandi og er íshellan að meðaltali um 400 m 
þykk. Öræfajökll í Vatnajökli er virkt eldfjall 
og þar er hæsti tindur landsins, Hvannadals-
hnjúkur sem er 2110 m. Fjölmargir skrið-
jöklar ganga fram úr jöklinum.

Undir jöklinum eru nokkur eldfjöll sem gjósa 
reglulega. Má þar nefna Grímsvötn. Þegar gýs 
bráðnar mikill ís sem veldur flóðum á sönd-
unum sunnan við jökulinn. Bárðarbunga 
er annað eldfjall undir jöklinum sem menn 
fylgjast grannt með.

Morsárjökull í Vatnajökulsþjóðgarði.
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Hofsjökull er þriðji stærsti jökull landsins. Hann er nánast á miðju 
þess og frá honum falla stórar jökulár. Hæstur er hann 1765 m.

Drangajökull

Snæfellsjökull

Tindfjallajökull

Eyjafjallajökull Mýrdalsjökull

Torfajökull

Langjökull

Hofsjökull

Vatnajökull

Tungnafells-
jökull

Hofsjökull

Þrándarjökull

Barkárdalsjökull

Dyngju-
jökull

Brúar-
jökull

Síðujökull
Skeiðarár-
jökull Öræfajökull

Tungnahryggsjökull

Eiríksjökull

Þórisjökull

Stærstu jöklar Íslands

Vissir þú að
• sumir jöklar hvíla á eldfjöllum? Mýrdalsjökull og Eyjafjallajökull eru dæmi um slíkt

• jöklar eru að minnka vegna 
loftslagsbreytinga?

• jökull getur verið hættulegur yfirferðar þar sem hann er 
sprunginn?

• hæsti tindur landsins, Hvanna-dalshnjúkur er í Öræfajökli  
í Vatnajökli?
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Ísland er í Norður-Atlantshafi og er Atlants-
haf eitt af stærstu höfum heims. Hafsvæðin 
umhverfis Ísland heita þó ýmsum nöfnum. 
Það þekkjum við best ef við skoðum firði, 
flóa og víkur allt í kringum Ísland. Á hafs-
botni er líka fjölbreytt landslag, fjöll og 
dalir, alveg eins og á landi.

Ísland er á mótum kaldra og heitra haf-
strauma. Golfstraumurinn ber hlýjan sjó 
sunnan úr höfum til Íslands sem gerir 

það að verkum að hlýrra er hér en á sömu 
breiddargráðu sitt hvoru megin við Atlants-
hafið. Tveir hafstraumar bera kaldan sjó að 
landinu, norðan og austanverðu. Austur-
Grænlandsstraumur streymir frá Norður-
Íshafi meðfram austurströnd Grænlands 
og Austur-Íslandsstraumur sem myndast  
í hafinu austan við Grænland, streymir 
suður með Austurlandi og hefur mikil áhrif 
á veðurfarið þar.

Í þessum kafla lærir þú um
• hafið umhverfis Ísland
• heiti hafsins
• hafstrauma umhverfis landið
• landhelgi Íslands
• hvernig við nýtum okkur það sem hafið gefur okkur 

Hafið umhverfis landið

Hafstraumar við Ísland
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Hvernig nýtum við hafið
Í sjónum í kringum Ísland eru ein auðugustu 
fiskimið jarðar. Um aldir hafa Íslendingar 
veitt fisk í sjónum við strendur Íslands. Síðan 
komu aðrar þjóðir og veiddu fisk á Íslands-
miðum. Í dag má það ekki. Landhelgi Íslands 
nær 200 sjómílur frá ströndum landsins sem 
þýðir að enginn má veiða innan lögsögunnar 
án þess að fá leyfi hjá Íslendingum.

Ein sjómíla er 1852 metrar .  
Lögsaga er svæði sem yfirráðaréttur nær til .

Helstu fiskitegundir
Í sjónum við Ísland hafa fundist um 360 tegundir 
af fiskum. Sumar þessara tegunda eru mjög sjald-
gæfar á Íslandsmiðum og hafa aðeins veiðst einu 
sinni. Aðrar tegundir flækjast hingað reglulega 
frá öðrum hafsvæðum en hverfa svo aftur. Helstu 
nytjastofnar Íslendinga eru þorskur, ýsa, ufsi, 
síld, makríll og loðna. 

þorskur

loðna
ýsa

ufsi

makríll

síld

 200 sjómílur

Hafsvæðið sem Íslendingar ráða yfir.
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Helstu náttúruauðlindir Íslendinga
Margir koma til Íslands til að upplifa fallega náttúru. En náttúran er 
ekki bara falleg. Í henni er einnig að finna verðmætar náttúruauð-
lindir. Náttúran gefur okkur mat, orku og hráefni til að búa til fjöl-
margt. Helstu náttúruauðlindir Íslendinga eru fiskurinn í sjónum, 
vatnið í ánum sem við nýtum til að búa til rafmagn og jarðhitinn 
sem kemur upp úr jörðinni og við notum til að hita upp hús, sund-
laugar og heita potta. Einnig er náttúran sjálf auðlind sem ferða-
menn koma í auknum mæli að skoða.

Maðurinn, með þekkingu sinni og hugviti, getur líka verið auðlind, 
mannauður. Sá sem kann að búa til verðmæti úr einhverju með 
þekkingu sinni getur skapað mikinn auð.

Hvernig nýtum við vatnið?
Þegar vatnið rennur af hálendinu á leið sinni til sjávar getur það 
sums staðar náð mikill ferð þegar það rennur niður mikinn halla. 
Stundum verða til fossar þegar árnar steypast fram af klettabrúnum.

Þar sem mesti hraðinn er á vatninu hafa menn lært að beisla  
kraftinn í því. Þá snýr vatnið hverflum sem framleiða rafmagn. Til 
að rennsli vatnsins til hverflanna sé alltaf jafnt eru byggðar stórar 
stíflur. Þegar uppistöðulón myndast fyrir ofan stíflurnar er hægt  
að stjórna jöfnu rennsli vatnsins. Þegar rafmagn hefur orðið til  
þarf að skila því til þeirra sem þurfa að nota það. Þá er rafmagnið 
leitt um háspennulínur til byggða og inn á heimili, í verslanir, til að 
lýsa upp götur og víðar.

Í þessum kafla lærir þú um
• hverjar eru auðlindir Íslendinga.
• hvað náttúra landsins gefur okkur.
• hvernig rafmagn verður til.
• hvernig jarðhiti er nýttur. 

Náttúruauðlindir

Nýjar auðlindir verða til 
í sífellu. Hvað við nýtum 
á morgun veit enginn. 

Hvaða auðlindir dettur þér  
í hug að geti orðið til  

á næstu árum?
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Auðlindir eru það sem menn geta gert sé verðmæti úr . Náttúruauðlindir 
eru því þau verðmæti sem náttúran gefur og menn geta nýtt sér .

Mannauður eru þau verðmæti sem felast í þekkingu 
og reynslu mannsins .

landslag ferðamenn þjónusta tekjur

mannauður hugvit hönnun gervihandleggur

jarðhiti virkjun hitaveita hiti í húsum

úrkoma foss virkjun rafmagn

sauðfé landbúnaður kjötvinnsla matvara

fiskur fiskveiði fiskvinnsla matvara

Frá auðlind til vöru



frumframleiðsla

þjónusta

iðnaður

Atvinnulíf
Áður fyrr lifði fólk að mestu leyti á sjósókn, hlunnindum og 
landbúnaði. Þá bjuggu flestir í sveitum landsins og störfuðu við 
landbúnað. Á þeim tíma voru ekki til vélar og þurfti margar 
hendur til að vinna verkin. Þegar vélvæðingin gekk í garð 
í sveitum landsins leysti hún vinnufólkið af hólmi. Þá flutti 
vinnufólkið með fjölskyldur sínar í þéttbýlið og fékk vinnu 
þar við ýmis störf. Síðan hafa þéttbýlisstaðirnir sífellt verið að 
stækka og atvinnan orðið fjölbreyttari.

Í þessum kafla lærir þú um
• hvað fólk vinnur við á Íslandi
• skiptingu atvinnulífsins í greinar
• að samgöngur eru forsenda góðs  

atvinnulífs

Nýsköpun í atvinnu-
greinum er orðin svo hröð 

og mikil að þegar þú ferð út á 
vinnumarkaðinn gæti vel verið að 

þú færir að vinna eitthvert starf sem 
enn er ekki búið að finna upp. 

Hvað dettur þér í huga að 
það gæti orðið?

Störf eru ólík, fjölbreytt og spennandi.
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Atvinnulíf er samheiti yfir öll störf sem unnin eru og tengjast á einn eða annan hátt .
Hlunnindi er það sem landið gefur og landeigandi getur nýtt sér . Má þar nefna dúntekju, laxveiði, reka, eggjatínslu o .fl .
Vélvæðing er það þegar vélar koma í staðinn fyrir það sem mannshöndin vann áður .

Gott atvinnulíf treystir á góðar samgöngur. En hvað 
eru samgöngur? Samgöngur er flutningur fólks og 
vöru á milli staða. Ef langt er á milli staðanna þurfum 
við samgöngutæki. Samgöngutæki eru t.d. hjól, bíll, 
bátur og flugvél. Þá er líka talað um almennings- 
samgöngur, þ.e. samgöngur sem almenningur hefur 
aðgang að, eins og strætisvagnasamgöngur sem eru 
um allt land. Það kallast líka samgöngur að hafa  
aðgang að góðu interneti út um allt land. Hægt er að 
vinna sum störf í gegnum tölvur um langan veg.

Samgöngur

Atvinnugreinum hér á landi er hægt að skipta í þrjár 
megingreinar sem kallast frumframleiðsla, iðngreinar 
og þjónustustörf. Landbúnaður og sjávarútvegur teljast 
til frumframleiðslugreina. Til iðnaðar teljast stór og 
lítil fyrirtæki sem framleiða vöru og selja. Þjónustustörf 
eru síðan lang fjölmennasta greinin en þá er átt við að 
sérfræðiaðstoð er veitt öðrum og greitt fyrir hana, t.d. 
störf í bönkum, í skólum, á spítölum og í ferðaþjónustu. 
Atvinnulíf byggir alltaf á auðlindum, oft náttúruauð-
lindum en einnig mannauði.

Atvinnugreinar

Vegir landsins eru hluti af samgöngum.

41
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LandbúnaðurÍ þessum kafla lærir þú um
• hversu miklu máli skiptir að hugsa vel um umhverfið
• af hverju náttúruvernd er mikilvæg
• hvað eru friðlýst svæði og náttúruundur

Umhverfi á Íslandi hefur breyst meira á síðustu öld en á nokkurri 
annarri öld frá því að land byggðist fyrir meira en 1000 árum. Víða 
sjást ummerki eftir framkvæmdir mannsins, eins og vegir, byggingar, 
skurðir, námur, raflínur og margt fleira.

Náttúruvernd
Landið okkar er dýrmætt. Eftir því sem framkvæmdir aukast í nátt-
úrunni hefur komið í ljós að nauðsynlegt er að vernda hana svo að 
þau börn sem fæðast á Íslandi í framtíðinni geti andað að sér hreinu 
lofti og drukkið hreint vatn úr lækjarsprænum eins og við gerum í 
dag. Náttúruvernd felst í því að lifa í sátt og samlyndi við landið og 
náttúruna. Hvað getur þú gert til að vernda náttúruna?

Umhverfið okkar

Langidalur í Þórsmörk.
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Þjóðgarður er landsvæði með sérstaka náttúru eða merka sögu sem öll þjóðin á saman .

Friðlýst landsvæði
Suma staði á Íslandi þarf að passa sérstaklega vel upp 
á. Yfirleitt er það vegna þess hversu sérstök sagan eða 
náttúran er. Þeir staðir eru oft verndaðir með frið-
lýsingu. Þessir staðir kallast þá þjóðgarðar, friðlönd, 
náttúruvætti eða fólkvangar. Þjóðgarðar eru svæði sem 
öll þjóðin á saman. Með friðlýsingu er reynt að tryggja 
að komandi kynslóðir geti notið náttúrunnar eins og 
við gerum í dag. Að það sé ekki búið að skemma hana. 
Þaðan má t.d. alls ekki taka steina eða annað og fara 
með heim. 

Náttúruundur
Náttúruundur eru staðir þar sem jarðsagan og 
vistkerfi mynda einstaka heild. Þeir eru ein-
stakir og þá ber að vernda. Þingvellir eru nátt-
úruundur á heimsvísu þar sem jarðsagan og 
vistkerfi Þingvallavatns mynda einstaka heild. 
Þingvellir eru á mörkum tveggja jarðskorpu-
fleka, Norður-Ameríkuflekans og Evrasíu-
flekans í miðju eldgosa- og sprungusvæði sem 
liggur í gegnum Ísland.

Vatnajökulsþjóðgarður 
Vatnajökulsþjóðgarður, stofnaður árið 2008, 
er langstærsti þjóðgarður landsins og meðal 
stærstu þjóðgarða í Evrópu. Sérstaða þjóð-
garðsins felst einkum í landslagi sem mótast 
hefur í samspili eldvirkni, jarðhita, jökuls og 
vatnsfalla. Meðal stórbrotinna og vinsælla 
staða í þjóðgarðinum má nefna Skaftafell og 
Jökulsárgljúfur. Í Skaftafelli er Svartifoss og í 
Jökulsárgljúfrum eru m.a. Ásbyrgi, Dettifoss 
og Hljóðaklettar.

Frá Þingvöllum.

Hljóðaklettar

Svartifoss í Skaftafelli.
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Ísland er eyja í Norður-Atlantshafi á milli Grænlands, Færeyja 
og Noregs. Ísland er um 103 þúsund km² að stærð og er næst- 
stærsta eyjan í Evrópu. Hún er vogskorin nema suðurströndin. 
Flestir þéttbýlisstaðir standa úti við sjávarsíðuna við firði, víkur 
og voga. Aðeins nokkrir þéttbýlisstaðir á landinu öllu liggja  
ekki að sjó.

Nyrsti tangi Íslands heitir Rifstangi og sá syðsti Kötlutangi.  
Vestasti oddi landsins er Bjargtangar og sá austasti Gerpir.

Í þessum kafla lærir þú um
• landshluta Íslands
• náttúru og landslag
• helstu sérkenni landshlutanna
• helstu þéttbýliskjarna
• atvinnulíf, samgöngur og mannlíf

Landshlutar

Suðurland

Vestfirðir

Norðurland
vestra

Austurland

Vesturland

Höfuðborgarsvæðið

Hálendið

Norðurland
eystra

Suðurland
Suðurnes
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Ferðast um Ísland 
Í kaflanum hefur Íslandi verið skipt niður 
eftir landshlutum. Fjallað er um hvern lands-
hluta fyrir sig og helstu sérkenni hans.

Við lesturinn ferðu í ferðalag í huganum um 
landið. Þú færð að vita ýmislegt áhugavert 
um ólíka hluta Íslands, t.d. hvað landslagið 
heitir, hvernig Ísland hefur mótast, hvaða 
gróður og villt dýr er að finna í landinu og 
hvað fólk vinnur við.

Í upphafi hvers kafla er kort af landshlut-
anum sem fjallað er um. Gott er að skoða 
kortið vel og má þar finna svör við mörgum 

Vissir þú að
• í Vatnajökli er hæsti tindur landsins, 

Hvannadalshnjúkur?
• Vatnsdalshólar eru óteljandi?
• Breiðafjarðareyjar eru óteljandi?
• vötnin á Arnarvatnsheiði eru óteljandi?

spurningum. Á kortunum er mikið af táknum 
og örnefnum sem gott getur verið að kunna 
skil á, sérstaklega þegar þú ferðast um landið. 
En þá verður ferðalagið líka skemmtilegra. Ef 
þú þekkir landið þitt vel verður auðveldara að 
skilja og ræða við aðra um það sem gerist þar.

Landmannalaugar
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Vesturland
Náttúra
Vesturland liggur frá Hvalfjarðarbotni, vestur um Snæfellsnes og vestur í 
Dali til Gilsfjarðar. Það má allt eins skipta landshlutanum í þrennt, Borgar-
fjörð og grösugar uppsveitir hans, Snæfellsnes með sínum tignarlega jökli 
og hina grónu og hlýlegu sveit, Dali.

Náttúran á þessu svæði er mjög fjölbreytt. Þarna má finna mýrar og vot-
lendi, skóga, hraun, jarðhita, vatnsmiklar ár og fossa, fjöll og jökla inn til 
landsins svo eitthvað sé nefnt. Í Skorradal er langt og mjótt stöðuvatn og í 
Reykholtsdal eru rjúkandi hverir eins og nafn dalsins gefur til kynna.

Uppsveitir er byggð sem liggur í efri hluta sveitar .

Hringvegurinn eða þjóðvegur 1 liggur um Ísland og tengir alla landshluta  
fyrir utan Vestfirði og hálendið . Hringvegurinn er 1332 km .

Borgarfjörður
Borgarfjörður gengur inn úr Faxaflóa. Þar 
sem Hvítá rennur til sjávar stendur Borgar-
nes. Yfir fjörðinn liggur hringvegurinn 
um Borgarfjarðarbrú. Upp af Borgarfirði 
er mikið undirlendi, grösugar sveitir og 
því mikið um landbúnað. Þaðan liggja svo 
nokkrir jökulsorfnir dalir upp til fjalla. 
Austan við þá taka við jöklar og hálendið. 
Um Norðurárdal liggur þjóðvegurinn 
norður yfir heiðar til Akureyrar.

Deildartunguhver 
Í Borgarfirði er Deildartunguhver, vatnsmesti hver á Íslandi 
og í Evrópu. Vatnið úr honum er m.a. notað til að hita húsin 
í Borgarnesi og Akranesi. Hann er einnig notaður til að 
hita upp gróðurhús. Á hverri sekúndu kemur heilt baðkar 
af 100° heitu vatni upp úr hvernum.Þar hefur verið opnuð 
náttúrulaug sem kallast Krauma.

Baula í Borgarfirði.
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Djúpalónssandur og aflraunasteinarnir
Djúpalónssandur er grunn vík yst á Snæfellsnesi og vinsæll áningarstaður 
þegar ferðast er um Snæfellsnes. Þar var á öldum áður stór verstöð. Þegar 
komið er niður á Djúpalónssand blasa við manni fjórir aflraunasteinar, 
misstórir. Sagt er að sjómenn hafi gamnað sér við að reyna að lyfta þeim. 
Léttasti steinninn heitir Amlóði og er 23 kg, þá kemur Hálfdrættingur, 49 
kg, síðan Hálfsterkur, 140 kg og þyngsti steinninn er Fullsterkur, 155 kg.

Ölkelda er þar sem kolsýrt vatn kemur upp úr jörðinni . Í vatninu eru líka  
ýmis steinefni og sölt . Fólk hefur drukkið ölkelduvatn öldum saman .

Áningarstaður er sá staður þar sem ferðamaður gerir stopp á ferðalagi sínu .

Verstöð var staður sem menn komu til, alls staðar  
að af landinu, og reru til fiskjar í einhvern tíma áður  
en þeir sneru aftur til sinna sveita .
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Dalir
Dalir eru landsvæði sem nær frá 
Skógarströnd á Snæfellsnesi og í 
botn Gilsfjarðar. Dalir liggja fyrir 
botni Breiðafjarðar. Þar er skagi 
milli Hvammsfjarðar og Gilsfjarðar 
sem oft er kenndur við Klofning, 
fjall yst á nesinu. Klofningsskaginn 
er hálendur og er gjarnan skipt í 
tvennt, Skarðsströnd að norðan og 
Fellsströnd að sunnan. Dalirnir eru 
mikið landbúnaðarsvæði þar sem 
sauðfjárrækt er algengust. Í Dölum 
er einungis að finna einn þéttbýlis-
stað, Búðardal.

Breiðafjarðareyjar
Á milli Snæfellsness og Vestfjarðakjálkans er 
Breiðafjörður. Fjörðurinn er einstakur 
fyrir margar sakir. Þar er aragrúi 
eyja sem kallast einu nafni Breiða-
fjarðareyjar. Þar eru stærstar 
Flatey, Svefneyjar og Skáleyjar. 
Þar er mikið dýralíf, fuglar og 
selir. Má segja að fjöruborðið 
iði af lífi. Allt frá upphafi byggðar 
hefur lífríki svæðisins verið mikil 
matarkista fyrir Breiðfirðinga. Við 
Breiðafjörð á stærsti fugl Íslands heim-
kynni sín, haförn.

Eiríksstaðir í Haukadal er endurgerður 
víkingabær frá landnámsöld.

Flatey á Breiðafirði.
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Samgöngur er orð sem er notað um ferðir manna og varnings á milli tveggja staða, oftast á vegum .

Mannlíf
Á Vesturlandi eru nokkrir þéttbýlis-
staðir en 10 staðir eru með fleiri en 50 
íbúa. Akranes er fjölmennastur. Aðrir 
stórir þéttbýlisstaðir á Vesturlandi eru 
Borgarnes, Ólafsvík, Grundarfjörður og 
Stykkishólmur.

Atvinnulíf
Á Vesturlandi er atvinnulíf fjölbreytt. Má þar nefna öflugan sjávarútveg, stóriðju og landbúnað. Á öllu Vesturlandi er ferðaþjónusta vaxandi atvinnugrein enda margt spennandi að skoða bæði fyrir innlenda og erlenda ferðamenn. Fjölbreyttast er atvinnulífið syðst á svæðinu og þar eru verslun og þjónusta einnig mest. Akranes og Borgarnes njóta þess að vera stutt frá höfuðborgarsvæðinu og þangað sækja mörg fyrir-tæki á Vesturlandi ýmsa þjónustu.

Samgöngur
Samgöngur á Vesturlandi eru almennt góðar. Þar 

þarf þó að fara um tvo fjallvegi. Um Bröttubrekku 

liggur leiðin vestur í Dali og á hringveginum liggur 

leiðin um Holtavörðuheiði norður í land. Margar 

góðar hafnir eru í landshlutanum. Hvalfjarðar-

göng liggja undir Hvalfjörð og stytta leiðina milli 

Vesturlands og höfuðborgarsvæðis töluvert. 

Frá írskum dögum á Akranesi.

Hvalfjarðargöng



50

Hornbjarg á Hornströndum. Er það mikið fuglabjarg.

Vestfirðir 
Náttúra
Vestfirði, oft kallaður Vestfjarðakjálki, er auðvelt að afmarka frá 
öðrum landshlutum. Það má gera með því að draga línu frá Gils-
firði yfir í Bitrufjörð í Húnaflóa. Vestfirðir einkennast af löngum 
og djúpum fjörðum og háum, bröttum fjöllum sem eru þó slétt 
að ofan. Vestfjörðum má gjarnan skipta í Suðurfirði, Norðurfirði, 
Hornstrandir og Strandir.

Suðurfirðir og Barðaströnd
Suðurfirðir Vestfjarða eru Arnarfjörður, Tálknafjörður og Patreks-
fjörður. Þar er einnig Látrabjarg, eitt mesta sjávarbjarg á Íslandi. 
Bjargið, sem er um 14 km langt og 441 m hátt, er mikið fuglabjarg 
og verpa þar margar tegundir sjófugla. Vestasti oddi landsins og 
jafnframt Evrópu er í Látrabjargi og heitir Bjargtangar.

Við Breiðafjörð er Barðaströnd. Þar er paradís fyrir áhugafólk um 
fugla en grynningar, leirur, votlendi, móar og klettar skapa skilyrði 
fyrir fjölbreytt fuglalíf.

Sjávarbjarg er þverhnípt bjarg sem stendur í sjó fram .
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Jökulfirðir og Hornstrandir
Jökulfirðir ganga inn úr Ísafjarðardjúpi að norðanverðu. Áður 
var þar blómleg byggð þar sem fólk stundaði búskap og sótti 
sjó en nú býr þar enginn lengur.

Sömu sögu er að segja af Hornströndum sem er ævintýra-
heimur og vinsæl útivistarparadís, þar eru margir spakir refir 
og mikið fuglalíf. Margir fara þangað í nokkurra daga göngur 
og sofa í tjöldum og skálum. Þar eru engir vegir og er einungis 
hægt að komast þangað með bátum. 
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Strandir
Strandir eru á austanverðum Vest-
fjörðum og liggja að Húnaflóa.  
Þar er landslagið ólíkt öðrum 
hlutum Vestfjarða. Þar eru margir 
firðir og víkur sem aðskildar eru 
með bröttum fjöllum. Mikið er 
um rekavið á Ströndum sem rekið 
hefur frá Síberíu og víðar. 

Atvinnulíf
Sjávarútvegur er langstærsta og mikilvægasta atvinnugreinin 

á Vestfjörðum, enda auðug fiskimið úti fyrir ströndum Vest-

fjarða. Þar er líka mikið um fiskeldi. Iðnaður á svæðinu er að 

mestu tengdur sjávarútvegi. Landbúnaður er smár í sniðum 

enda ekki mikið um hentugt landbúnaðarland á Vestfjörðum. 

Á eftir sjávarútvegi er verslun og þjónusta stærsti atvinnu-

vegurinn. Ferðaþjónustan á Vestfjörðum er smærri í sniðum 

en víða annars staðar þar sem Vestfirðir eru ekki í alfaraleið. 

Hún dafnar þó vel og er kyrrðin og náttúrufegurðin eftirsótt.

Viður sem rekið hefur á Strandir.

Fiskeldi í Arnarfirði.

Mikill atgangur er oft í Mýrarboltanum 
á Ísafirði sem haldinn er um verslunar-
mannahelgina.

Mannlíf
Á Vestfjörðum býr fólk bæði í sveitum og þéttbýli. Næstum 

öll þorpin standa inni í fjörðum sem umluktir eru háum 

fjöllum. Stærstu byggðarlög á norðanverðum Vestfjörðum 

eru Bolungarvík, Hnífsdalur, Súðavík og Ísafjarðabær sem er 

stærsti bær Vestfjarða. Í sameinuðum Ísafjarðabæ eru m.a. 

Ísafjörður, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri. Stærstu bæir á 

sunnanverðum Vestfjörðum eru Reykhólar, Patreksfjörður, 

Tálknafjörður og Bíldudalur. 
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Í Selárdal við Arnarfjörð er listasafn 
Samúels Jónssonar, listamannsins 
með barnshjartað. Samúel málaði 
mikið sem ungur maður. Í Selárdal 
er að finna stærri listaverk sem hann 
gerði. Það er þess virði að koma við  
í Selárdal á ferðalagi um landið.

Hrafnseyri við Arnarfjörð
Hrafnseyri er gamall staður við Arnar-
fjörð. Staðurinn hefur verið í byggð allt  
frá landnámsöld. Jón Sigurðsson, helsti  
leiðtogi Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni 
á 19. öld, fæddist á Hrafnseyri 17. júní árið 
1811. Fæðingardagur Jóns var valinn sem 
þjóðhátíðardagur Íslendinga. Í dag er þar safn  
um Jón Sigurðsson sem gaman er að skoða.

Samgöngur
Samgöngur á Vestfjörðum eru erfiðar. Þar er yfir marga fjallvegi að fara og má þar nefna helsta Dynjandisheiði, Hrafnseyrarheiði og Steingríms-fjarðarheiði. Á vetrum lokast þessir vegir oft. Jarð-göng eru því mikilvæg samgöngubót líkt og Vest-fjarðagöng sem tengja saman Ísafjörð, Flateyri  og Suðureyri, Bolungarvíkurgöng sem liggja milli Bolungarvíkur og Hnífsdals og Dýrafjarðargöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Margar góðar hafnir eru á Vestfjörðum. 

Gamli bærinn á Hrafnseyri var endurbyggður.

Vestfjarðagöng eru þríarma göng sem tengja saman byggðir.
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Norðurland vestra
Náttúra
Norðurland vestra afmarkast af Bitrufirði á Ströndum að miðjum 
Tröllaskaga, milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Landshlutinn ein-
kennist af grónum víðáttumiklum dölum eins og Víðidal, Vatnsdal, 
Langadal og Skagafirði. Þegar komið er á heiðarnar upp af Húna-
flóa er lítið um fjöll. Þar er hins vegar aragrúi af tjörnum og vötnum. 
Þegar austar dregur og komið er á Tröllaskaga eru fjöllin orðin há 
með djúpum dölum. Árnar eru stórar og vatnsmiklar. Má þar nefna 
Blöndu og Vestari- og Austari-Jökulsá sem svo sameinast í Héraðs-
vötn sem renna til sjávar í Skagafirði. 

Á Norðurlandi vestra eru margar af bestu laxveiðiám landsins, eins 
og Víðidalsá, Vatnsdalsá, Miðfjarðará og Laxá á Ásum. 

Vatnsnes og Skagi
Innst í Húnaflóa gengur allstórt nes, Vatnsnes, út í flóann. Þar er 
bærinn Hvammstangi. Á Vatnsnesi er mikið um sel og víða gott  
að komast að til að sjá hann flatmaga á skerjunum. Á Hvammstanga 
er meðal annars að finna Selasetur Íslands. 

Skagi er heiti á miklum skaga sem skilur að Húnaflóa og Skaga-
fjörð. Mikið er af vötnum á Skaga og eru þau full af fiski. Margir fara  
þangað til að veiða silung. 

Selir í Húnaflóa.
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Fugladrit er fuglaskítur .

Hvítserkur og Borgarvirki
Austan við Vatnsnes er 15 metra hár klettur út í sjó sem 
heitir Hvítserkur. Kletturinn er hvítur af fugladriti og er 
sennilegt að nafnið sé dregið af því. Þar nærri er vatnið 
Hóp sem er eitt af stærri vötnum landsins; það er grunnt og 
þar er líka hægt að veiða lax og silung. Sunnan við Hóp er 
klettaborg sem heitir Borgarvirki. Þessi klettaborg er eins og 
sannkallað virki og er ekki ólíklegt að það hafi verið notað 
sem slíkt fyrr á öldum. Hvítserkur þakinn fugladriti.
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Eyjarnar í Skagafirði
Í Skagafirði eru þrjár eyjar. Utarlega í firðinum 
standa Drangey og Málmey tignarlegar og í botni 
fjarðarins er Lundey. Auk þess er Þórðarhöfði  
í austanverðum firðinum tengdur landinu með 
eiðum. Á öllum þessum stöðum er mikið fugla-
líf. Grettir Ásmundarson var útlagi sem dvaldi  
í Drangey og af honum er samnefnd saga. 

Eiði er lág og mjó landræma milli ness (höfða) og lands .

Mannlíf
Norðurland vestra er fjölbreytt að 
náttúrufari og landslagi til sjávar 
og sveita. Þar eru stærstu bæirnir 
Sauðárkrókur, Blönduós, Hvamms-
tangi og Skagaströnd. Minni staðir 
eru t.d. Hofsós, Varmahlíð, Laugar-
bakki og Hólar í Hjaltadal. 

Samgöngur
Um þveran landshlutann, milli Holta-
vörðuheiðar og Öxnadalsheiðar liggur 
hringvegurinn. Frá honum liggja síðan 
vegir að þéttbýlisstöðum og inn til sveita. 
Lítið er um fjallvegi. Á Sauðárkróki og 
Skagaströnd eru stærstu hafnirnar í lands-
hlutanum. Á Sauðárkróki er flugvöllur. 

Drangey og Kerling.

Fleiri nýta sér þjóðvegi landsins til ferðalaga en mannfólkið.



57

Glaumbær í Skagafirði
Glaumbær er bær og kirkjustaður í Skagafirði. 
Þar er byggðasafn Skagfirðinga. Á safninu er 
hægt að skoða muni sem tengdust heimilis-
haldi og verklagi fyrri tíðar. Torfbærinn sem 
er settur saman úr þrettán  húsum er sérstakur 
að því leyti að lítið grjót er notað í hleðslur.  
En grjót var mjög algengt byggingarefni í 
gamla daga.

Atvinnulíf
Landbúnaður er mikilvæg atvinnugrein á Norðurlandi vestra en sjávar- 
útvegur hefur þar minna vægi. Skagafjörður og sveitirnar í kring eru 
þekktar fyrir hestamennsku og hrossarækt. Á stærstu þéttbýlisstöð-
unum er unnið úr ýmsu sem framleitt er í sveitunum, t.d. kjöti og 
mjólk og þangað sækja bændur bæði vörur og þjónustu. Auk land-
búnaðar er stundaður iðnaður. Þar eru ýmis þjónustu- og framleiðslu-
fyrirtæki auk ferðaþjónustu en ferðaþjónusta bænda hefur vaxið þar 
töluvert. 

Í Skagafirði er mikil hrossarækt.
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Norðurland eystra

Örfoka land merkir gróðurlaust land þar sem jarðvegur er fokinn í burtu .

Náttúra
Norðurland eystra nær frá Tröllaskaga austur fyrir Langanes. Á 
Norðurlandi eystra er landslag mjög fjölbreytt. Allt frá gróðursæl-
um landbúnaðarhéruðum til örfoka lands. Vesturhlutinn er mjög 
fjöllóttur með miklum dölum. Austar lækkar landið en þar eru víð-
áttumiklir dalir og lynggrónar heiðar með hrauni, jarðhita, fjölda 
heiðarvatna, eldstöðva og sanda. Þar er einnig að finna næststærsta 
skóg landsins Vaglaskóg. 

Rifstangi á Melrakkasléttu er nyrsti tangi landsins. Í Eyjafirði er 
Hrísey, oft kölluð perla Eyjafjarðar.

Tröllaskagi á milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar er fjöllóttur.  
Á milli fjallanna eru víða djúpir dalir og búsældarlegar sveitir. 

Ferðast um í Hrísey.
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Mývatn 
Mývatn er stöðuvatn á Norðurlandi eystra. Þar er 
náttúrufegurð einstök. Vatnið er grunnt og vogskor-
ið og þar eru um 40 eyjar og hólmar. Mývatn heitir 
eftir mýflugunum sem flögra þar um í miklu magni. 
Flugurnar valda fólki stundum ama en fiskarnir í 
vatninu eru heppnir því mýið er fyrirtaksfæða fyrir 
þá. Mývatn er þekkt fyrir fjölskrúðugt fuglalíf. Þar 
eru t.d. mjög margar andategundir. Þar er líka mikil 
silungsveiði. Úr vatninu rennur Laxá um Laxárdal 
og Aðaldal til sjávar í Skjálfanda.

Silungur er samheiti yfir urriða og bleikju .

Mývatn
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Upptök ár eru þar sem áin byrjar að renna .

Melrakkaslétta
Melrakkaslétta eða Slétta eins og hún er oft kölluð, 
er eins og nafnið gefur til kynna mjög flatlend. Þar 
er fjölskrúðugt fuglalíf og hefur Sléttan alla tíð verið 
þekkt fyrir mikil hlunnindi, stutt á gjöful fiskimið, 
æðarvarp, eggjatöku og hin fjölmörgu vötn þar 
sem nóg er af fiski. Þarna er einstök náttúrufegurð 
á vorin og á sumarkvöldum þegar sólin rétt tyllir 
sér á sjóndeildarhringinn. Á Melrakkasléttu eru tvö 
þorp, Kópasker og Raufarhöfn sem er nyrsti bær 
landsins. 

Á Melrakkaási, norðan við Raufarhöfn er mikið listaverk í 
byggingu sem heitir Heimskautsgerðið. Listaverkið sækir 
hugmyndir sínar í goðsögulegan hugarheim og dvergatal 
Völuspár.

Grímsey og Kolbeinsey
Grímsey er græn og grösug eyja um 40 km frá landi. 
Þar er nyrsta byggð á Íslandi og lifa flestir íbúarnir 
á fiskveiðum. Norðurheimskautsbaugurinn liggur 
í gegnum Grímsey en þar sem baugurinn færist 
til verður hann kominn norður fyrir eyjuna eftir 
nokkra áratugi. 

Norður af Grímsey er Kolbeinsey. Kolbeinsey er 
þó óðum að hverfa í sæ, svo mikið hefur sjórinn 
brotið af henni.

Jökulsárgljúfur og Ásbyrgi
Jökulsárgljúfur og Ásbyrgi eru hluti af Vatnajökuls-
þjóðgarði. Jökulsárgljúfur eru ein stærstu og hrika-
legustu árgljúfur á Íslandi. Um þau rennur Jökulsá á 
Fjöllum sem á upptök sín í Vatnajökli og rennur til 
sjávar í Öxarfirði. Jökulsáin hefur mótað umhverfi 
gljúfranna og búið til margar fallegar jarðmyndanir, 
m.a. Ásbyrgi og Hljóðakletta. Í ánni eru margir  
fallegir fossar, m.a. Dettifoss sem er vatnsmesti foss 
í Evrópu.

Listaverkið Hringur og kúla á heimskautsbaug í Grímsey.

Ásbyrgi
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Hvalaskoðun á Skjálfanda.

Samgöngur
Flestallir þéttbýliskjarnar á Norðurlandi eystra 

eru við sjó og þar eru því hafnir. Íbúar í Grímsey 

og Hrísey notast við ferjusiglingar til að komast 

til og frá eyjunum. Þegar ferðast er á Siglufjörð 

að vestanverðu er farið um Strákagöng sem eru 

ein elstu jarðgöng landsins. Á milli Siglufjarðar 

og Ólafsfjarðar eru Héðinsfjarðargöng og á  

milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur eru Múlagöng. 

Vaðlaheiðargöng liggja á milli Eyjafjarðar og 

Fnjóskadals. Flugsamgöngur eru frá Reykjavík 

til Akureyrar daglega.

Héðinsfjarðargöng

Mannlíf
Norðurland eystra er næstfjölmennasti lands-
hlutinn á eftir höfuðborgarsvæðinu. Akureyri, 
höfuðstaður Norðurlands er fjölmennasti 
staðurinn. Aðrir þéttbýlisstaðir eru Siglufjörður 
og Ólafsfjörður eða Fjallabyggð, Dalvík yst  
á Tröllaskaga og Húsavík á Tjörnesi. 

Atvinnulíf
Atvinnulífið á Norðurlandi eystra er fjölbreytt. Þar 
er öflugur sjávarútvegur, landbúnaður, iðnaður og 
blómleg ferðaþjónusta. Á Akureyri er mikil verslun 
og þjónusta. Þar er einnig sjúkrahús og háskóli. Á 
Húsavík hefur uppbygging átt sér stað í kringum 
hvalaskoðun á Skjálfandaflóa. Á Siglufirði hefur mikil 
uppbygging verið í menningar- og listviðburðum. 
Þar er meðal annars Síldarminjasafnið. 

Keppt á Andrésar andar leikunum.
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Austurland
Náttúra
Austurland nær frá Langanesi allt suður að Jökulsárlóni. Austur-
land er elsti hluti landsins ásamt Vestfjörðum. Ströndin er víða 
vogskorin með löngum, djúpum fjörðum og er þar mestur Reyðar-
fjörður. Frá Héraðsflóa gengur Fljótsdalshérað inn í landið sem 
skiptist í Jökuldal og Fljótsdal þegar innar í landið er komið. Upp af 
dölunum eru víðáttumiklar heiðar með fjölda heiðarvatna. Austasti 
tangi landsins heitir Gerpir.

Úti fyrir landi eru nokkrar eyjar. Í Papey var byggð allt frá land-
námsöld til ársins 1966. Skammt frá mynni Fáskrúðsfjarðar rís 
Skrúður. Þar er mikið fuglalíf. 

Helstu sérkenni Austfjarða eru hinir mörgu mjóu firðir umluktir 
háum fjöllum. Í firðina læðist oft þykk þoka, Austfjarðaþokan sem 
gerir þá dularfulla og spennandi. Þokan myndast þegar hlýtt, rakt 
loft streymir yfir kaldan sjó. Þarna er líka að finna hin ægifögru og 
stórbrotnu Lónsöræfi austanVatnajökuls. Á öræfum Austurlands 
halda hreindýrahjarðir til en hreindýr eru bara á Austurlandi.

Austfjarðaþokan liggur eins og slæða yfir sjónum, inn með fjörðum og upp í hlíðar fjalla. 
Þegar komið er hærra upp í fjöllin er oft gengið upp úr þokunni í glaða sólskin.
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Lögurinn og Hallormsstaðaskógur
Í Fljótsdal er Lögurinn, eitt af stærri vötnum landsins. Sumir 
segja að í því búi forn furðuskepna, Lagarfljótsormurinn.  
Í Fljótsdal er líka Hallormsstaðaskógur, stærsti skógur á Íslandi, 
þar sem finna má elstu og hæstu tré sinnar tegundar. Þar eru 
fjölbreytt útivistarsvæði með fjölda göngustíga í skóginum.

Lögurinn og Atlavík í Hallormsstaðaskógi.
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Mannlíf
Austurland er þriðji fámennasti landshlutinn á 
eftir Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Stærstu 
þéttbýlisstaðirnir eru Neskaupstaður, Eskifjörður, 
Reyðarfjörður og Fáskrúðsfjörður. Líkt og á Vest-
fjörðum standa bæirnir á eyrum í þröngum fjörð-
um, umluktir háum fjöllum allt í kring. Á Héraði 
eru þéttbýlisstaðirnir Egilsstaðir og Fellabær.

Atvinnulíf
Þegar talað er um landshlutann, Austurland, 

er bæði átt við byggðina í fjörðunum og á 

Héraði. Niðri á fjörðum er sjávarútvegur ein-

kennandi en uppi á Héraði og í sveitunum 

er landbúnaður og þjónusta við hann aðal-

atvinnuvegurinn.

Í Reyðarfirði er Alcoa Fjarðaál, stærsta álver á 

Íslandi. Álverið er eitt það nútímalegasta og 

tæknivæddasta í heimi. Það tók til starfa árið 

2007 og veitir fjölda manns á svæðinu vinnu.

Á skíðum í Oddskarði.

Alcoa Fjarðaál á Reyðarfirði.
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Kárahnjúkavirkjun
Kárahnjúkavirkjun er stærsta vatnsafls-
virkjun landsins og sér álverinu í Reyð-
arfirði fyrir raforku. Vatnið sem mynd-
aðist þegar jökulsá á Brú var stífluð 
heitir Hálslón og er meðal stærstu vatna 
landsins. Árið 2007 var virkjunin tekin 
í notkun og rafmagnsframleiðsla hafin.

Siglingar til Evrópu
Allt árið um kring siglir farþegaferjan Nor-
ræna frá Seyðisfirði til Þórshafnar í Fær-
eyjum og Hirtshals í Danmörku. Þá gefst 
Íslendingum tækifæri á að taka bílinn með 
í ferðalagið til Evrópu. 

Samgöngur
Hrikalegir fjallvegir eru víða á milli byggðakjarna sem 

eru þó smám saman að víkja fyrir jarðgöngum sem 

munu auðvelda allar samgöngur. Fyrr á tímum var 

auðveldara að sigla á milli bæjanna en að fara vegina 

um hin háu og bröttu fjöll. Þó ekki sé alltaf langt á milli 

staða geta samgöngur verið erfiðar. Á Egilsstöðum er 

flugvöllur sem jafnframt er nýttur sem varaflugvöllur 

fyrir millilandaflug. Einnig eru flugvellir á Neskaup-

stað og Höfn.

Stíflan á Kárahnjúkum.

Egilsstaðaflugvöllur

Norræna
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Suðurland
Náttúra
Suðurland nær frá Jökulsárlóni í austri og allt vestur að Her-
dísarvík á Reykjanesskaga. Þegar við skoðum kort af Íslandi 
sjáum við að landið er alls staðar vogskorið nema syðst. Þar er 
sjávarströndin á löngum köflum sandar og aftur sandar.

Í landshlutanum er náttúran stórbrotin. Á Suðurlandi eru eld-
stöðvarnar frægu, Hekla, Katla, Eyjafjallajökull, Heimaey og 
Surtsey. Þar eru fallegir fossar eins og Gullfoss, Skógarfoss og 
Seljalandsfoss og beljandi jökulfljót eins og Þjórsá og Hvítá. 
Þarna eru líka stærstu jöklar landsins, jökullón og önnur nátt-
úruundur. Syðsti tangi landsins er á Mýrdalssandi og heitir 
Kötlutangi. Þar er líka mesta undirlendi á Íslandi og því eitt 
mesta landbúnaðarsvæði landsins.

Frá Kirkjubæjarklaustri. Fossinn ofan við bæinn heitir Systrafoss.
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Jökulsárlón  
á Breiðamerkursandi
Jökulsárlón er dýpsta vatn landsins. Lónið 
myndaðist þegar Breiðamerkurjökull fór 
að hopa eftir 1930. Áður rann Jökulsá á 
Breiðamerkursandi beint undan jökli til 
sjávar. Síðan hefur myndast djúpt lón með 
ísjökum. Jökulsárlón er svo sérstakt að  
það hefur komið fyrir í mörgum erlendum 
bíómyndum og auglýsingum.

Hopa merkir hér að jökullinn hafi minnkað vegna bráðnunar .



Hylur er djúpur staður eða hola í á, oft fyrir neðan foss .

Aftökustaður er staður þar sem fólk var tekið af lífi .68
Landbúnaður snýst um að yrkja landið og rækta dýr til manneldis .

Mannvirki er eitthvað sem gert er af manna höndum, t .d . byggingar,  
brýr og vegir .

Þingvellir
Fáir staðir á landinu búa yfir jafnmikilli 
náttúrufegurð og eiga sér jafnmerka sögu 
og Þingvellir. Þar var Alþingi Íslendinga í 
tæp 900 ár áður en það var flutt til Reykja-
víkur. Á hinum forna þingstað við Öxará eru 
öll gömul mannvirki friðlýst. Í Almannagjá 
fyrir neðan Öxarárfoss er Drekkingarhylur, 
gamall aftökustaður. Á Þingvöllum lýstu Ís-
lendingar yfir sjálfstæði þann 17. júní 1944. 
Þar var stofnaður þjóðgarður árið 1928.

Suðurlandsundirlendið
Á Suðurlandi er mesta undirlendi á landinu, í dag-
legu tali kallað Suðurlandsundirlendið. Undir-
lendið er hulið frjósömum jarðvegi og er það víða 
mjög gott til ræktunar. Landbúnaður er hvergi 
meiri á landinu en þar og því mikill fjöldi sveitar-
bæja á Suðurlandsundirlendinu.

Vík í Mýrdal.

Þingvellir
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Gullfoss og Geysir
Í Haukadal er einn þekktasti goshver í heimi, 
Geysir. Hann er svo frægur að nafn hans er 
notað yfir goshveri á mörgum tungumálum. 
Geysir er nú svo til hættur að gjósa en annar 
goshver rétt hjá honum, Strokkur, gýs á nokk-
urra mínútna fresti allan sólarhringinn.

Gullfoss er fallegur og tilkomumikill foss í 
Hvítá. Framan af 20. öldinni voru uppi áform 
um að virkja fossinn en komið var í veg fyrir 
það. Gullfoss og Geysir eru einna mest heim-
sóttu ferðamannastaðir á Íslandi í dag.

Vestmannaeyjar
Vestmannaeyjar eru eyjaklasi 15 eyja suður 
af landinu. Langstærsta og eina byggða eyjan 
er Heimaey með rúmlega 4000 íbúa. Aðalat-
vinnuvegur í Vestmannaeyjum er fiskveiðar 
og fiskvinnsla enda auðug fiskimið allt í 
kringum eyjarnar. Í Eyjum er margt að skoða 
og gaman er að ganga á Eldfell og Heimaklett, 
sem rís hátt yfir höfnina. Í Vestmannaeyjum 
er virk eldstöð.

Eyjaklasi er það kallað þegar margar eyjar liggja saman .

Gullfoss

Geysir í Haukadal.

Byggðin í Vestmannaeyjum.
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Mannlíf
Á Suðurlandi búa flestir íbúanna 

á þéttbýlisstöðum. Ólíkt öðrum 

landshlutum eru fáir bæir við sjó. 

Þar reyndu menn ekki að byggja 

hafnir sökum sandstranda. Eftir  

síðustu aldamót þóttust menn 

þó hafa þekkingu og tækni til að  

ráðast í hafnarframkvæmdir á Land-

eyjasandi og byggð var höfn sem 

sinnir ferjusiglingum á milli lands og 

Vestmannaeyja. Bæir á Suðurlandi 

byggðust upp í kringum landbúnað 

en ekki sjávarútveg eins og flest allir 

aðrir bæir á landinu. Stærstu bæirnir 

eru Selfoss, Vestmannaeyjar, Hvera-

gerði og Þorlákshöfn.

Samgöngur
Almennt eru samgöngur á Suðurlandi 
góðar og þar er mikið flatlendi sem er 
auðvelt yfirferðar. Brýr eru margar enda 
mikil vatnsföll sem renna þar til sjávar. 
Í Vestmannaeyjum er fjölmenn byggð 
og treysta íbúar þar á ferjusiglingar til 
að komast milli lands og eyja. Þar er líka 
flugvöllur. Ferjusiglingar til Vestmanna-
eyja eru um Landeyjahöfn en þangað  
er þó ekki alltaf hægt að sigla og þá þarf 
að sigla til Þorlákshafnar.

Landeyjahöfn

Skátar að leik við Úlfljótsvatn.
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Tjaldsvæðið í Skaftafelli.

Atvinnulíf
Suðurland er fjölbreytt svæði þegar 
horft er til atvinnulífs. Í Vestmanna-
eyjum er t.d. sjávarútvegur mikilvæg-
asta atvinnugreinin og bærinn með 
stærstu útgerðarstöðum landsins. 
Svipaða sögu er að segja um Þorláks-
höfn. Annars staðar eru landbúnaður 
og þjónusta ríkjandi atvinnugreinar. 
Auk hefðbundins landbúnaðar er 
mikið um ylrækt og er fjölda gróður-
húsa að finna á Suðurlandi en þau 
sjá okkur fyrir íslensku grænmeti árið 
um kring. Ferðaþjónusta er í miklum 
blóma enda margar náttúruperlur á 
svæðinu og mikill fjöldi ferðamanna 
sem fer þangað í dagsferðir frá Reykja-
vík. Selfoss er stærsti bærinn á Suður-
landi og er þar miðstöð verslunar og 
þjónustu. Aðrir bæir sem þjónusta 
sveitirnar á Suðurlandsundirlendinu 
eru Hvolsvöllur, Hella og Flúðir.

Í þessum landshluta eru margar 
stærstu vatnsaflsvirkjanir landsins 
sem sjá okkur fyrir rafmagni. Má þar 
nefna Hrauneyjafossvirkjun, Sultar-
tangavirkjun, Vatnsfellsvirkjun, Sig-
ölduvirkjun og Búrfellsvirkjun.

Tómatarækt í gróðurhúsi á Suðurlandi.

Ylrækt er ræktun í gróðurhúsum þar sem hitinn er jafn .
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Eldgos á Suðurlandi

Katla
Katla er stór eldstöð undir Mýrdalsjökli og sú eld-
stöð á Íslandi sem menn hafa jafnan óttast mest. 
Ástæðan er hin ógnvænlegu jökulhlaup sem fylgja 
eldsumbrotum í jöklinum. Þá getur bráðið jökul-
vatnið brotist úr jöklinum með ógnar krafti úr 
öllum áttum. Á leið sinni til sjávar hlífir það engu. 
Katla hefur gosið mörgum sinnum frá því land 
byggðist. Árið 1918 var síðasta stórgos í Kötlu sem 
stóð yfir í tæpan mánuð.

Lakagígar og Eldhraun
Árið 1783 varð eitt mesta eldgos á Íslandi frá því að 
land byggðist. Þá gaus á 25 km langri gossprungu 
vestan Vatnajökuls. Á sprungunni mynduðust um 
135 gígar sem síðar fengu nafnið Lakagígar. Áður 
en gosið hófst voru miklir jarðskjálftar. Í gosinu 
fór mikil aska og gosgufur upp í loftið sem barst 
yfir Ísland, til Evrópu og víðar. Þessu fylgdi mikil 
mengun sem fór í gróður svo hann varð eitraður. Í 
kjölfarið drapst stór hluti af búpeningi sem leiddi 
til hungursneyðar meðal landsmanna. Margir dóu. 
Þessi mestu harðindi sem dunið hafa yfir Íslend-
inga voru kölluð móðuharðindin, vegna móðunnar 
í loftinu. Hraunið sem rann úr Lakagígum er mjög 
stórt og fór yfir marga bæi.

Lakagígar

Hekla
Hekla er eitt frægasta eldfjall á Íslandi og 
sést víða að á Suðurlandi. Það hefur gos-
ið mörgum sinnum frá því land byggðist. 
Gjóska úr Heklugosum hefur dreifst um 
allt land. Síðasta stórgos Heklu var árið 
1947 og stóð það yfir í 13 mánuði. Síðan 
þá hafa orðið nokkur lítil gos. Undir fjall-
inu er stórt kvikuhólf og getur eldgos í 
fjallinu hafist með stuttum fyrirvara.Hekla

Katla 1918

Búpeningur er húsdýr t .d . kindur og kýr . 
Jökulhlaup verður þegar mikið vatn bráðnar undir 
jökli í eldgosi og flæðir skyndilega undan honum .

Kvikuhólf er rými undir fjalli þar sem er bráðið hraun .
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Heimaeyjargos
Árið 1973 vöknuðu Vestmannaeyingar við það 
eina janúarnótt að eldgos var hafið í Heimaey. 
Gossprunga hafði opnast rétt utan við bæinn 
og upp úr henni streymdi glóandi hraun. Það 
vildi svo vel til að næstum allir fiskibátar voru 
í höfn svo hægt var að flytja íbúana í land. 
Gosið stóð í 155 daga og á þeim tíma hafði 
hraun eyðilagt stóran hluta af húsum bæjar-
ins. Mörg hús hurfu undir hraunið og eru þar 
enn. Í Vestmannaeyjum er merkilegt safn, 
Eldheimar, þar sem atburðanna er minnist.

Surtseyjargos
Í nóvember árið 1963 hófst eldgos á sjávarbotni 
suður af Vestmannaeyjum, þegar sprunga 
opnaðist á 130 metra dýpi. Gosið hlóð fjall á 
hafsbotninn sem varð að eyju þegar tindurinn 
á fjallinu gægðist upp úr sjónum. Eyjan fékk 
nafnið Surtsey. Gosinu lauk árið 1967 eftir 
næstum fjögur ár og hafði þá myndast stór og 
falleg eyja. Surtsey er friðuð og má enginn fara 
þangað nema með leyfi.

Eldgosið í Eyjafjallajökli
Að morgni dags, 14. apríl 2010 hófst eldgos í 
Eyjafjallajökli. Þessi mikla eldkeila hafði ekki 
látið á sér kræla í 187 ár. Gosið kom upp úr 
toppgígnum. Við það bráðnaði allur ísinn 
í gígnum og mikil flóð runnu niður undan 
jöklinum, m.a. í Markarfljót og Svaðbælisá. 
Fljótlega var gosmökkurinn kominn hátt upp 
í loft. Gosaskan dreifðist til Evrópu og truflaði 
flugsamgöngur í nokkra daga. Gosinu lauk 22. 
maí og hafði þá staðið yfir í um 5 vikur.

Eldkeila verður til þegar gýs úr kringlóttu gosopi . Þá myndast ekki sprunga .

Surtsey 1963

Vestmannaeyjar 1973

Eldgos í Eyjafjallajökli 2010.
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Suðurnes 
Náttúra
Suðurnes og Reykjanesskagi eru í daglegu tali sama svæðið. 
Það markast af Herdísarvík að sunnan og höfuðborgarsvæði 
að norðan. Elsti hluti Reykjanesskaga er Miðnesheiði (Rosm-
hvalanes), um 200 þúsund ára gamall. Að öðru leyti er skaginn 
ungur að árum og er enn að verða til. Víða má sjá ummerki 

um eldvirkni. Eftir endilöngum skaganum er mikið af 
lágum móbergsfjöllum sem urðu til við gos undir 

jökli á ísöld. Á milli fjallanna og til sjávar eru 
hraun sem runnið hafa bæði fyrir landnám 

og á sögulegum tíma.

Á Reykjanesskaga eru engar ár því allt yfir-
borðsvatn hripar ofan í hraunið. Skaginn 
er frekar gróðursnauður þó víða megi 

finna margar tegundir gróðurs. Í hinum 
fjölmörgu gjám og sprungum á skaganum 

vex fallegur gróður. Skaginn er kjörinn til úti-
vistar og gönguferða.

Sögulegur tími er tíminn frá því að land byggðist .

Eldbrunninn skagi
Reykjanesskagi er meðal yngstu 
hluta landsins. Víða má sjá hvernig 
hann klofnar og rekur í tvær áttir. 
Þar er í raun hægt að sjá flekaskil 
heimsálfanna með berum augum. 
Víða á skaganum er að finna mikinn 
jarðhita.

Brúin milli heimsálfa á að tákna plötuskilin á milli 
Ameríku og Evrópu.
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Kleifarvatn
Kleifarvatn er stærsta stöðuvatnið á Reykjanesskaga og 
eitt af dýpstu vötnum landsins. Engin á rennur í vatnið 
eða úr því. Allt vatn berst neðanjarðar að vatninu og frá 
því aftur. Í jarðskjálftum árið 2000 opnuðust sprungur 
á botni vatnsins og lækkaði vatnsborðið mikið. Síðan 
hefur sprungan líklega stíflast því vatnsborðið er aftur 
komið í svipaða hæð og áður. Í vatninu lifir bleikja.

Keilir
Móbergsfjallið Keilir sem dregur nafn sitt af keilulögun 
sinni er einkennisfjall Reykjanesskagans. Keilir myndað-
ist á ísöld við gos undir jökli án þess að gosið næði upp 
úr jökulísnum. Keilir sést víða að og er vinsælt fjall að 
ganga á enda mikið og fallegt útsýni af toppnum. Þar er 
líka útsýnisskífa til að rifja upp fjallahringinn.

Keilir

Kleifarvatn
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Affallsvatn er vatn sem verður afgangs .

Mannlíf
Suðurnes er samheiti yfir þau byggðarlög sem eru á 

Reykjanesskaga sunnan Hafnarfjarðar. Nokkrir bæir 

eru á Suðurnesjum og er Reykjanesbær langstærstur, 

hinir eru Grindavík, Sandgerði, Garður og Vogar. Allir 

bæirnir eru á norðanverðum skaganum, fyrir utan 

Grindavík sem er á honum sunnanverðum.

Bláa lónið
Bláa lónið er einn fjölsóttasti ferða-
mannastaður á landinu í dag; þar er 
hægt að baða sig í heitu lóninu. Heita 
vatnið sem er í Bláa lóninu er affalls-
vatn sem varð til þegar Hitaveita Suður-
nesja boraði eftir heitu vatni. Vatnið 
inniheldur steinefni, kísil og þörunga 
og er þekkt fyrir lækningarmátt sinn t.d. 
við húðsjúkdómum. Öll byggðarlög á 
Suðurnesjum eru kynt með heitu vatni 
frá Hitaveitu Suðurnesja.

Frá Ljósanótt í Reykjanesbæ.
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Samgöngur
Samgöngur á Suðurnesjum eru góðar. Þar er einn fjölfarnasti vegur landsins, Reykjanesbraut, sem reynt er að halda vel við þar sem hann tengir flugstöðina við höfuðborgarsvæðið. Keflavíkur-flugvöllur er stærsti flugvöllur landsins. Segja  má að hann sé hliðið að landinu. Þar sem Reykja-nesið er sá hluti landsins sem flestir erlendir ferðamenn sjá fyrst, finnst mörgum mosavaxið hraunið á nesinu svo sérstakt að þeim finnst  alveg eins og þeir hafi lent á tunglinu.

Atvinnulíf
Á Suðurnesjum hefur sjávarútvegur alltaf  
verið mikilvæg atvinnugrein og er enn. 
Grindavík og Sandgerði eru öflugir útgerðar-
bæir. Á Suðurnesjum eru mörg iðnaðar- og 
þjónustufyrirtæki en landbúnaður er sáralítill. 
Einu sinni var bandarísk herstöð á Keflavíkur-
flugvelli og þar unnu margir Íslendingar. Á 
Ásbrú, þar sem herstöðin var, er nú fjölbreytt 
atvinnustarfsemi, frumkvöðlasetur, skólar, 
hótelrekstur og margt fleira. Keflavíkurflug-
völlur er mjög fjölmennur vinnustaður.

Fjöldi flugfélaga flýgur daglega til og frá Íslandi.

Fiskveiðar hafa alltaf skipað stóran sess í atvinnulífi  
á Suðurnesjum. Hér er verið að greiða fisk úr netum.
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Reykjavík og nágrenni
Náttúra
Þessi landshluti afmarkast af þéttbýlinu á höfuðborgarsvæðinu 
til Bláfjalla í suðri og að botni Hvalfjarðar. Strandlína höfuð-
borgarsvæðisins einkennist af nesjum, fjörðum, skerjum og  
eyjunum í Kollafirði. Byggðin teygir sig frá Seltjarnarnesi yfir 
holt og hæðir í átt til fjalla.

Höfuðborgarsvæðið
Reykjavík, höfuðborg Íslands, og bæirnir í kring, Seltjarnarnes, 
Mosfellsbær, Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður, kallast 
einu nafni höfuðborgarsvæði. Þessi landshluti er ólíkur öllum 
hinum landshlutunum. Landsvæðið er mjög lítið en þar býr 
fleira fólk en í öllum hinum landshlutunum til samans.

Sagan segir að í Reykjavík hafi fyrstu landnámsmennirnir sem 
komu til Íslands sest að. Síðan þá hefur að öllum líkindum verið 
þar samfelld byggð. Staðurinn fékk nafnið vegna gufunnar sem 
þeir sáu stíga upp úr jörðinni en í Laugardal er jarðhiti. Saga 
Reykjavíkur er samofin sögu þjóðarinnar. Reykjavík fékk kaup-
staðaréttindi 18. ágúst 1786.

Mannvirki og byggingar eiga sér mikla sögu og víða er að finna 
merkileg hús. Í dag er höfuðborgargarsvæðið miðstöð iðnaðar 
og þjónustu, stjórnsýslu og verslunar á Íslandi. 
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Heiðmörk
Heiðmörk er stærsta útivistarsvæðið í 
nágrenni höfuðborgarinnar. Það liggur 
suður af höfuðborgarsvæðinu í átt til 
fjalla. Þangað fara margir í gönguferðir, 
að hjóla, á hestbak eða á gönguskíði á 
veturna. Þar hafa líka verið lagðir ótal 
göngustígar og reiðstígar. Í Heiðmörk 
hefur land verið ræktað í langan tíma og 
er þar víða myndarlegur skógur.

Heiðmörk er mikil útivistarparadís.
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Kollafjörður
Kollafjörður gengur inn úr Faxaflóa og nær frá 
Kjalarnesi að Seltjarnarnesi. Í firðinum eru nokkrar 
stórar eyjar sem flestar voru byggðar á einhverjum 
tíma. Eyjarnar heita Akurey, Engey, Viðey, Þerney og 
Lundey. Segja má að Grótta og Geldinganes séu líka 
eyjar í Kollafirði en eiðið sem tengir þær við land fer 
í kaf á flóði. Norðan við Kollafjörð er Kjalarnes og 
bæjarfjallið Esja.

Mannlíf
Á höfuðborgarsvæðinu búa um 65% lands-

manna. Á þessu litla landsvæði, sem er mjög 

þéttbýlt á íslenskan mælikvarða, búa um tveir af 

hverjum þremur íbúum landsins. Sveitarfélögin 

sem mynda höfuðborgarsvæðið eru sex talsins, 

Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Garðabær, 

Hafnarfjörður og Mosfellsbær. Í dag hafa þessi 

sveitarfélög vaxið saman en voru aðskilin áður.

Atvinnulíf
Höfuðborgarsvæðið er eins og gefur að skilja 
langstærsta atvinnusvæðið á landinu. Þar er 
um fjölbreytta atvinnu að ræða í öllum greinum 
fyrir utan landbúnað. Í Reykjavík og Hafnarfirði 
er öflugur sjávarútvegur. Iðnaður er heilmikill 
og einnig þjónusta og verslun við allar greinar 
atvinnulífsins. Þar er einnig fjöldi skóla.

Menningarlíf á höfuðborgarsvæðinu er blóm-
legt. Þar eru haldnir fjölmargir menningar- og 
íþróttaviðburðir allt árið um kring.

Viðeyjarkirkja og Viðeyjarstofa í Viðey.

Öflugir háskólar eru í Reykjavík.
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Ásmundarsafn
Ásmundur Sveinsson var myndhöggvari. 
Hann var afkastamikill listamaður og eftir 
hann má finna fjölda listaverka í Reykjavík. 
Ásmundarsafn í Laugardal í Reykjavík er 
helgað verkum listamannsins en á meðan 
hann lifði var það heimili hans og vinnu-
stofa. Meðal þekktra listaverka eftir Ásmund 
má nefna Þvottakonuna, Vatnsberann og 
Járnsmiðinn.

Árbæjarsafnið
Árbæjarsafn er útisafn um sögu Reykjavíkur, 
þar sem sagt er frá því hvernig fólk bjó og lifði 
frá upphafi byggðar til dagsins í dag. Þar eru 
yfir 20 gömul, merkileg hús. Þau voru öll færð 
þangað. Á sumrin má þar sjá húsdýr og fólk 
klætt í föt frá því í gamla daga. Safnið er opið 
allt árið um kring. 

Samgöngur
Samgöngur á höfuðborgarsvæðinu eru 
með því besta sem gerist á landinu. Reykja-
vík er höfuðborg okkar allra og er bæði 
hægt að taka strætó og flug til borgar-
innar. Mikil vakning hefur orðið í bættum 
samgöngum fyrir hjólandi fólk og leitast 
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu við 
að veita sameiginlega góða þjónustu.

Strætó er hluti af samgöngukerfinu.
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Hálendið
Náttúra
Hálendið, líka kallað miðhálendið eða óbyggðir, nær yfir svæði í miðju 
landsins sem er í 500 metra hæð yfir sjávarmáli. Þar í um 400-500 metra hæð  
er að finna fjölbreytta náttúru, m.a. eldfjöll, hveri, sanda, jökla, ár, stöðuvötn 
og einstaka gróðurvinjar. Stór hluti hálendisins er á eldvirku svæði. Má þar 
t.d. nefna yngsta hraun landsins, Holuhraun, sem varð til árið 2014.

Gróðurvin er gróið svæði í eyðilegu umhverfi .

Vötn og fljót
Mestu vötn á hálendinu eru Langisjór, Þórisvatn, Öskjuvatn og Hvítárvatn. 
Þórisvatn hefur verið stækkað vegna virkjanaframkvæmda og er stærsta 
vatnið á landinu í dag. Einnig má nefna Blöndulón, Hágöngulón og Hálslón 
en þau eru manngerð vegna virkjana.

Stærstu fljót landsins eiga upptök sín í jöklum á hálendinu og renna þaðan 
til sjávar. Fyrst skal nefna Þjórsá, lengsta fljót landsins, um 230 km langt. 
Margar þverár falla í Þjórsá á leið hennar til sjávar. Önnur vatnsmikil og 
löng fljót eru Jökulsá á Fjöllum, Hvítá, Blanda, Skaftá og Skjálfandafljót.

Langisjór er um 20 km langt vatn á hálendinu. Fiskur er í vatninu.
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Fjöll
Á hálendinu er mikið af fjöllum. Þau eru ýmist 
virkar eða óvirkar eldstöðvar, móbergsstapar eða 
dyngjur. Móbergsstapar verða til við gos undir 
jökli. Stærstu móbergsstapar landsins eru Eiríks-
jökull og Herðubreið í Ódáðahrauni.

Dyngjur verða til þegar gýs lengi á hringlaga 
gosopi í langan tíma. Þá getur þunnfljótandi 
hraunið runnið langar leiðir frá gosopinu og 
hlaðið upp stóra dyngju. Stórar dyngjur eru m.a. 
Skjaldbreiður, Ok vestan Kaldadals og Trölla-
dyngja í Ódáðahrauni.

Hraun
Ísland varð til úr hraunum sem runnið 
hafa frá eldstöðvum í milljónir ára. Stærstu  
nútímahraun á hálendinu eru Ódáðahraun og 
Hallmundarhraun. Af öðrum stórum hraunum 
má nefna Eldgjárhraun sem rann yfir stórt land-
flæmi til suðurs úr Eldgjá og Eldhrauni.

Þjórsárhraun er stærsta hraun sem vitað er um 
að hafi komið upp í einu gosi á jörðinni á nútíma. 
Hraun þessi runnu að stórum hluta á láglendinu.

Nútímahraun eru þau hraun kölluð sem runnu eftir að ísöld lauk .

Herðubreið er oft nefnd drottning 
íslenskra fjalla.
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Sprengisandur og Kjölur
Þjóðleiðir milli landshluta lágu eitt sinn um hálendið. Þá fóru menn ríðandi  
á hestum eða gengu. Í dag liggja þar ákveðnir fjallvegir og má nefna leiðina um Kjöl, 
Sprengisand, og Kaldadal. Leiðin um Kjöl tengir saman Suðurland og Norðurland 
vestra en leiðin um Sprengisand tengir Suðurland og Norðurland eystra. Leiðin um 
Kaldadal tengir Þingvelli við uppsveitir Borgarfjarðar.

Vinsælir áningarstaðir eru á þessum fjallvegum. Á Kili koma margir við í Kerlingar-
fjöllum og á Hveravöllum. Á báðum þessum stöðum er að finna jarðhita.

Á Sprengisandi má nefna áningarstaði eins og Nýjadal við rætur Tungnafellsjökuls.

Sérkenni hálendisins
Helsta sérkenni hálendisins er hin mikla kyrrð sem 
ríkir þar. Þar eru miklar gróðurlausar víðáttur og 
í björtu veðri er oft gott skyggni. Landslag er víða 
ákaflega fallegt og fjölbreytt með einstökum gróður-
vinjum í grárri auðninni. Þar má nefna náttúruperlur 
eins og Kerlingarfjöll, Þjórsárver, Öskju, Ódáðahraun 
og Hveravelli svo fátt eitt sé nefnt.

Gróður og dýralíf
Á hálendinu er meira og minna gróðurleysi, þó með gróðurvinjum hér 
og hvar en einungis þar sem vatn er nálægt. Þessar gróðurvinjar eru 
mjög mikilvægar því dýralífi er þrífst á hálendinu. Af grónum svæðum 
má nefna Þjórsárver og Guðlaugstungur við Hofsjökul. Þessi svæði  
eru mikilvægar varpstöðvar heiðagæsa. Arnarvatnsheiði norðan Lang-
jökuls er gróin sem og Hvannalindir, Herðubreiðarlindir og Vestur-
öræfi norðan Vatnajökuls. Vesturöræfi eru heimkynni hreindýra.

Refurinn eða tófan lifir víða á hálendinu og þónokkur fjöldi fugla. 
Ásamt heiðagæs er að finna rjúpu og nokkrar tegundir mófugla,  
m.a. heiðlóu, snjótittling og þúfutittling. Himbrimi, lómur, álft og 
hávella eiga heima við vötn á heiðum hálendisins ásamt nokkrum 
andartegundum.

Hreindýr á Vesturöræfum.

Á Hveravöllum er jarðhitasvæði.
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Mannvirki
Á hálendinu má víða finna mannvirki og ber þá 
fyrst að nefna hina fjölmörgu ferðaskála víðs 
vegar um landið. Einnig er að finna á afmarkaðri 
svæðum, vatnsaflsvirkjanir og háspennumöstur og 
línur á milli þeirra. Þessari uppbyggingu fylgja svo 
uppbyggðir vegir.

Hálendisferðir
Hálendið hentar illa til búsetu vegna gróður-
leysis og kulda en alla tíð hefur verið ferðast um 
það, þó mismikið eftir tímabilum. Á fyrstu öldum  
Íslandsbyggðar voru ferðalög tíð. Síðan dró úr 
þeim þegar hjátrú magnaðist og lengi lágu ferðalög 
niðri eða allt fram á 18. öld. Fólk óttaðist hálendið. 
Nú á dögum eru hálendisferðir vinsælar allt árið 
um kring. Skálar ferðafélaganna eru opnir ferða-
mönnum og er þar hægt að matast og gista.

Jöklar
Jöklar þekja um 10% af Íslandi. Stærstu jöklar 
landsins eru á hálendinu, Vatnajökull, Langjökull, 
Hofsjökull og Mýrdalsjökull. Flestir jöklar eru á 
sunnanverðu landinu eða í miðju þess en þar er úr-
koma meiri en fyrir norðan. Smærri jökla er einn-
ig að finna á hálendinu eða í námunda við það, 
eins og Þórisjökul, Eiríksjökul, Eyjafjallajökul og 
Tungnafellsjökul.

Háspennumöstur

Ganga á Hvannadalshnjúk.

Fjöldi fólks ferðast um hálendi Íslands ár hvert.
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Heimabyggðin
Heimabyggð er umhverfið sem er okkur næst, byggðin þar sem við eigum 
heima. Önnur orð eru til um þetta nánasta umhverfi okkar eins og t.d. heima-
hagar, átthagar, sveit og jafnvel hérað en það nær kannski yfir stærra svæði.

Gaman og gagnlegt er að skoða hvernig heimabyggðin þín var í gamla daga, 
læra um sögu hennar. Til að sjá hvað hefur breyst er fróðlegt að bera það 
saman við heimabyggð þína í dag. Gagnlegt er að fara í vettvangsferðir um 
svæðið. Og svo getur verið skemmtilegt að velta því fyrir sér hvernig heima-
byggðin verður í framtíðinni.
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Skoðaðu þína heimabyggð
• landslag
• ljósmyndir
• kort
• upplýsingar á kortum
• jarðfræði
• umhverfisvernd
• áhugaverðir og fallegir staðir
• örnefni
• þjóðsögur og aðrar sagnir 
• söguna
• hvað er í fréttum?
• hvaða atvinna er í boði?
• hvernig heimabyggðin er skipulögð?
• byggingar og mannvirki 
• útivist
• þekkt fólk

Kynntu þér vel heimabyggð þína  
og þá verður þú margs vísari.
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ÍSLAND
2018

GJALDMIÐILL

STJÓRNARFAR

VEÐUR

TUNGUMÁL

MANNFJÖLDI

STÆRÐ

ÞJÓÐHÁTÍÐARDAGUR HÆSTI TINDUR

HRINGVEGURINNTRÚARBRÖGÐ

Króna

Lýðveldi

Temprað  
úthafsloftslag

17. júní

94% kristnir
6% önnur trúarbrögð

Hvannadalshnjúkur
2110 m

103.125 km2

1332 km

Íslenska

348.450

Reykjavík
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Myndaskrá
Alcoa Fjarðaál 64 n

Áslaug Kristinsdóttir 62 

Borgþór Harðarson 32 e, 85 m 

Böðvar Leós 20, 23 nv

dreamstime 34 e

Harpa Pálmadóttir 63 

Helga Maureen Gylfadóttir 81 n

Hilmar Egill Sveinbjörnsson, krakkar  
á kápu, 75 m

Ingvar Karl Þorsteinsson 30 m

Jean Pierre Biard 9 nv, 92-93, 94-95, 

Jeff Schmaltz, NASA/GSFC 4-5

Jón Hafsteinsson 70 me

Krauma 46 n

Landhelgisgæsla Íslands 9 eh

Landmælingar Íslands 9 ev, 15 

Landsbókasafn 6

María Helena Tryggvadóttir 60 n

Menntamálastofnun 52 e, 71 e

MBL/Eggert Jóhannesson 13, 41 e,

MBL/Rax 22 e, 49 e, 77 n

MBL/Sigurður Bogi Sævarsson 30 n

MBL/Ómar Óskarsson 41 mh, 41 mv

MBL/Helgi Bjarnason 56 m

MBL/Kristján Kristjánsson 61 m

MBL/Eva Björk Ægisdóttir 52 m

MBL/Sigurður Ægisson 61 n

MBL/Kristinn Ingvarsson 64 e, 80 m

MBL/Árni Sæberg 70 mh

MBL/Ólafur K Magnússon 73 m 

MBL/Helgi Bjarnason 76 e

MBL/Golli/ Kjartan Þorbjörnsson 79 nh

Nordic photos 84 e

Shutterstock titilsíða, 7 n, 12, 13 eh, 16,  
17, 18 nv, 19 nh, 21, 22 m, 29 n, 31 n, 34 n,  
35, 41 nh, 42, 43, 45, 46 e, 48 e, 49 m,  
49 n, 51, 52 n, 54, 55 n, 56 n, 57 e, 58,  
59, 60 m, 61 e, 65 m, 66, 67, 68 e, 69,  
73 n, 74, 76 e, 77 e, 78, 79 nv, 80 e, 80 n,  
81 e, 82, 84 n, 85 e, 85 n, 91

Sigríður Wöhler 53 e

Smyrilline 65 n

Veðurstofa Íslands/Hálfdán Ágústsson, 9 nh

Vigfús Birgisson 81 m

Wikipedia 7 ev, 22 n, 28, 30 e, 30 n, 32 n, 33 n, 
47 n, 48 n, 50, 53 m, 53 n, 56 e, 57 n, 58 n,  
60 e, 65 e, 68 n, 71 n, 72, 73 e, 75 n, 76 n, 83, 



Góð ráð við lestur námsbóka!
Kæri nemandi!

Allir námsmenn þurfa að temja sér góðar námsvenjur.  
Hér eru góð ráð sem gætu hjálpað þér við lestur.

Áður en þú byrjar lesturinn

• Skoðaðu bókina vel, myndir, kort og gröf.  
Um hvað fjallar bókin? Hvað veist þú um efnið?

• Lestu efnisyfirlit og kaflaheiti.

Á meðan þú lest

• Finndu aðalatriðin. Stundum er gott  
að skrifa hjá sér minnispunkta.

• Spurðu um það sem þú skilur ekki, til dæmis  
orð og orðasambönd.

Eftir lesturinn

• Veltu fyrir þér aðalatriðum og hvaða atriði skipta minna máli.

• Lestu textann aftur.

• Rifjaðu upp það sem þú last, hugsaðu um hvað þú hefur lært  
og reyndu að endursegja með eigin orðum.



íslanD
Hér búum við

Kennslubók þessi í landafræði er einkum ætluð nemendum á miðstigi í grunnskóla.

Bókinni er skipt í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað um kort og kortalestur, nátt-
úru Íslands, náttúruauðlindir, atvinnulíf og umhverfi.

Í öðrum hluta bókarinnar hefur landinu verið skipt upp og er rætt sérstaklega  
um hvern landshluta fyrir sig: Vesturland, Vestfirði, Norðurland vestra, Norðurland 
eystra, Austurland, Suðurland, Suðurnes, höfuðborgarsvæðið og hálendið.

Í hverjum landshlutakafla er fjallað um sérkenni náttúru, mannlíf, atvinnulíf  
og samgöngur, auk þess sem valdir staðir eru skoðaðir. Köflunum fylgja líka falleg 
kort svo auðveldara sé að átta sig á ýmsum staðreyndum.

Í þriðja hluta bókarinnar er örstutt umfjöllun um heimabyggðina. Þar er sjónum 
beint að nærumhverfi nemenda. Ítarlegar er unnið með þann hluta í verkefnabók 
sem fylgir kennslubókinni.

Bókinni fylgir einnig hljóðbók og kennsluleiðbeiningar.

Höfundur bókarinnar er Hilmar Egill Sveinbjörnsson landfræðingur og kennari.

40135


